Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
20/08/2021

REDE Nº 108
Prezados,
ASSUNTO 01: REVISTA ENGLISH TEACHING FORUM
A revista English Teaching Forum é uma publicação trimestral que apoia o ensino de Língua
Inglesa em todo o mundo por meio da divulgação de práticas exitosas e inovadoras de
professores e estudantes de diferentes regiões.
O material é publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e
distribuído em mais de 100 países por meio das embaixadas e consulados locais. Em vista da
promoção do ensino de Língua Inglesa na rede estadual de ensino de São Paulo, anualmente, a
Secretaria da Educação envia alguns os exemplares impressos recebidos da revista. Porém,
Devido à pandemia da COVID-19, a entrega das edições de 2020 foram adiadas e em breve
chegarão às Diretorias de Ensino.
A revista English Teaching Forum tem um caráter atemporal e se mostra como uma
publicação importante para o apoio ao ensino de Língua Inglesa em diferentes etapas. Mesmo
não havendo cópias impressas da revista em 2021, está disponível neste link:
https://americanenglish.state.gov/ o acesso ao conteúdo das edições atuais e passadas do
título.

Darcilena Correa – PCNP - Inglês
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 02: DIVULGAÇÃO DAS FEIRAS DE PROFISSÕES ON-LINE
Solicitamos a divulgação das feiras de profissões aos estudantes da rede, que tem como objetivo
apresentar o universo acadêmico e profissional das carreiras, fornecendo uma amostra da vida
universitária e motivando o ingresso no ensino superior.
1- Uniexpo
As inscrições poderão ser realizadas no site: https://uniexpo.com.br/
Data: 01/09/2021
Horário: 14h às 19h
Formato: Virtual
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Com mais de 50 edições realizadas em diferentes cidades, a Uniexpo configura-se como uma
das principais feiras de profissões do Estado de São Paulo.
Com a proposta de unir os principais pilares envolvidos no momento da Escolha da Profissão na
vida do jovem, as feiras também oferecem uma programação exclusiva para Pais e Educadores.
Os eventos contam com a participação das principais universidades do país; e oferecem
Palestras, Teste Profissional, Oficinas, Rodas de Conversas etc.
2 - USP e as Profissões
As inscrições poderão ser realizadas no site: https://uspprofissoes.usp.br/uspprofissoes/
Data: 02 e 03/09/2021
Formato: Virtual
Criado em 1990, o Programa USP e as Profissões têm como objetivo fornecer subsídios aos
estudantes para que, com a ajuda de seus familiares e professores, sejam orientados na
importante tarefa de optar por uma carreira profissional.
As principais ações do programa são as feiras USP e as Profissões, as visitas monitoradas de
estudantes do Ensino Médio, e cursinhos às unidades de ensino e pesquisa da USP em seus 7
(sete) campus.

Rodrigo Santiago PCNP - Química
NUCLEO

ASSUNTO 03: FEBRACE ABRE INSCRIÇÕES PARA A 20ª EDIÇÃO -2021
Com o intuito de estimular o desenvolvimento de projetos investigativos e científicos nas escolas,
a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) promove anualmente mostra de projetos.
E este ano, em sua 20ª edição, será realizada de forma híbrida. Para participar do evento os
projetos devem ser submetidos até 03 de novembro de 2021, na plataforma "minha Febrace”.
Quem pode participar: Estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, no
ensino médio ou técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil.
Inscrições: até 03 de novembro de 2021.
Mais informações, no site:
https://febrace.org.br/noticias/febrace-2022-inscricoes-abertas-ate-03-de-novembro/
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Para inscrições acesse o link:
https://minha.febrace.org.br/?_ga=2.240492291.1632285518.16292191121748503823.1629219112
Em caso de dúvidas, ficamos à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail:
rodrigosantiago@professor.educacao.sp.gov.br

Rodrigo Santiago PCNP - Química
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 04: PROJETO ACERVO DO PROFESSOR
Visando proporcionar ações que estimulem e viabilizem o processo de capacitação e a
formação continuada do corpo docente nas Unidades Escolares, a COPED lança o Projeto
Acervo do Professor que vem a ser uma proposta pedagógica para a utilização e dinamização
do acervo destinado aos professores em 2021.
Sua realização será feita em duas etapas:
A) Transferência temporária dos livros técnicos (voltados às práticas pedagógicas que foram
distribuídos às escolas em 2021) para áreas comuns aos professores e gestores, em especial a
sala dos professores;
B) Elaboração de ações a partir desses acervos: fonte de pesquisa, aprofundamento das
discussões, formação continuada individual e coletiva organizada pela unidade escolar e ou
órgão competente.
Site com os títulos entregues por escola:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjNkMDg5OTQtM2M5Yy00NmFiLTkyYjUtYzM0NjBhMGI
zYjIzIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9

Anexo: Proposta do Projeto Acervo do Professor.

Solange Junqueira - PCNP - Arte
NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 05: DESCUBRA A ORQUESTRA NA SALA SÃO PAULO – 2021
O Descubra a Orquestra na Sala São Paulo é um programa de iniciação musical dedicado a
estudantes e professores de escolas públicas,
particulares e instituições beneficentes, com realização da Fundação Osesp, Governo do Estado
de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Secretaria Especial da
Cultura — Ministério do Turismo — Governo Federal.
AS INSCRIÇÕES PARA O 2º SEMESTRE DE 2021 ACONTECEM ATÉ O DIA 25/08/2021.
Como se inscrever?
O Processo Seletivo para o Programa Descubra a Orquestra na Sala São Paulo ocorre
semestralmente, e podem participar escolas estaduais, municipais, particulares e instituições
beneficentes. Seguindo as medidas de contenção à propagação da Covid-19, o projeto
oferecerá especialmente este ano uma versão digital.
As escolas e instituições interessadas deverão se inscrever exclusivamente pelo site, por meio
do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pzxHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform
Neste modelo digital, será permitido ao professor se inscrever por apenas uma escola, porém
cada escola poderá inscrever um número ilimitado de professores.
Cursos
- Curso “Música Coral” – voltado à prática Coral
- Curso de “Percussão Corporal”
- Curso “Rodas, Festejos e Aprendizados Musicais Decoloniais”
- Curso “Música Orquestral – Mozart”
Processo de seleção e resultado
Os professores inscritos passarão pelo Processo de Seleção realizado a partir dos seguintes
critérios de classificação:
• Ordem do número de inscrição;
• Disponibilidade dos cursos oferecidos.
O resultado do processo de seleção será divulgado no site da Osesp
(http://www.osesp.art.br/home.aspx )até o dia 01 de setembro, às 18h.
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Os professores aprovados receberão o Comprovante de Matrícula nos e-mails cadastrados,
indicando todas as datas das atividades que deverão realizar. Em caso de dúvida sobre a
aprovação da inscrição, a escola ou professor podem entrar em contato por e-mail
(educacionais@osesp.art.br), antes da data de início das atividades.
Matrícula
Para efetivação, o professor selecionado deverá responder o e-mail com o comprovante de
matrícula, confirmado sua participação e anexar uma foto e cópia simples do CPF e RG ou CNH.
Não há cobrança de taxa de inscrição ou matrícula.
Para esclarecimentos ou dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: educacionais@osesp.art.br .

Solange Junqueira - PCNP - Arte
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 06: PRESENÇA DE ALFREDO BOSI
O Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo - IEA convida para o evento:
"Presença de Alfredo Bosi" que terá lugar de 24 a 27/08/2021, sempre a partir das 14h.
O evento será totalmente on-line e pode ser acessado por meio do link:
http://www.iea.usp.br/aovivo.
Não será necessária a realização de inscrição.
Para conferir a programação basta acessar o link:
http://www.iea.usp.br/eventos/presenca-alfredo-bosi

Solange Junqueira - PCNP - Arte
NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 07: PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA OS VESTIBULARES DE 2022.
Em continuidade às atividades do Programa EDUCA SP, divulgamos o período de inscrição para
os vestibulares das instituições públicas do Estado de São Paulo para o ano de 2022.
FUVEST/ USP: Fundação Universitária para o Vestibular -Universidade de São Paulo
Inscrição: 16/08 a 01/10/2021 Link do site:
https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/
ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Inscrição: 02/08 15/09/2021 Link do site:
http://www.vestibular.ita.br/
UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas
Inscrições: 02/08 a 08/09/2021 Link do site:
https://www.unicamp.br/unicamp/unidades/comvest
UNESP: Universidade Estadual Paulista
Inscrição: 08/09 a 07/10/2021 Link do site:
https://www.vunesp.com.br/

Gabriela Cristina de Carvalho – PCNP - Biologia
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 08: LANÇAMENTO DE BOLETIM DE PESQUISA - NÚCLEO DE ESTUDOS DA
VIOLÊNCIA – USP
Segue divulgação do “Boletim do Estudo da Socialização Legal em São Paulo: as experiências
dos adolescentes e suas relações com as autoridades”, - clique aqui para conferir.
Este estudo foi produzido pelo Núcleo de Estudos da Violência, Universidade de São Paulo –
USP e é fruto do trabalho de uma pesquisa realizada no período de 2016 a 2019 com 800
estudantes de 112 escolas (64 públicas e 48 privadas) e buscou investigar as diferentes
experiências socializadoras pelas quais adolescentes de 11 a 14 anos passam no seu cotidiano,
conhecendo melhor as relações dos adolescentes com três figuras de autoridade principais:
pais e responsáveis, professor e polícia.
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Para o lançamento do estudo foram convidados pesquisadores em temas correlacionados para
refletirem a respeito dos dados, relacionando-os com suas próprias experiências de pesquisa.
Confira a seguir as informações para acompanhar o lançamento:
Dia: 23/08/2021
Horário: 19 horas Local: Youtube do NEV-USP – acesso no link

Equipe Conviva
NUCLEO PEDAGÓGICO
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