Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
24/09/2021

REDE Nº 130
Prezados,
ASSUNTO 01: REUNIÃO DE TRABALHO - VIA TEAMS

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos Anos
Finais e os Professores Coordenadores dos Anos Iniciais e convida os Professores
PROATEC para Reunião de Trabalho, em formato remoto, nas datas abaixo descritas, de acordo
com os segmentos da escola.

Local: Plataforma Teams, conforme links abaixo. Para acessar é preciso utilizar email@professor (Microsoft).

Dia: 27/09/2021 – Horário: das 15h às 16h30min
Tema: Teste de Fluência Leitora na Plataforma CAEd
Público-alvo: Professores Coordenadores Anos Finais e PROATEC
Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTYwOTExOWMtNTNmMi00Mjc5LTgwMjAtMmFmMjhmNzM0ZTQy%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b6320e9dc4f9ee25%22%7d
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Dia: 28/09/2021 – Horário: das 10h às 11h30min
Tema: Teste de Fluência Leitora na Plataforma CAEd
Público-alvo: Professores Coordenadores Anos Iniciais e PROATEC
Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2NlMjI5NWUtZmM3Ni00Y2Y5LThjZjktMDJjNDg1NmYwYWQ5%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b6320e9dc4f9ee25%22%7d

Solicitamos a gestão escolar encaminhar o link apenas aos participantes.

NÚCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 02: OBMEP 16ª EDIÇÃO - ERRATA

Prezados,
Solicitamos que considerem a data ATÉ 23 DE NOVEMBRO para que as escolas indiquem na
página da OBMEP, os professores dos estudantes classificados para a 2ª Fase.

Cristina Chacur – PCNP Matemática
NÚCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 03: OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A Olimpíada de Educação Financeira é um concurso cultural com objetivo de promover a
educação financeira como meio de transformação pessoal na vida de professores e estudantes
no Brasil. Além de oferecer premiação para estudantes e professores, a Olimpíada é desenvolvida
totalmente no WhatsApp com conteúdos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Período de realização: 18/10/2021 a 12/11/2021
Público-alvo: estudantes matriculados no Ensino Médio
O evento é organizado pela ChatClass em parceria com Instituto XP. A partir de 23/09, todas
as quintas-feiras às 17h serão promovidas lives sobre o tema. Para participar acesse o
endereço https://www.youtube.com/ChatClass

Cristina Chacur – PCNP Matemática
NÚCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 04: MATERIAIS DE LABORATÓRIO DA DIRETORIA DE ENSINO
A equipe de Ciências da Natureza do Núcleo Pedagógico separou alguns materiais de laboratório
que estavam alocados na Diretoria de Ensino de Santo André e doará para as escolas que
manifestarem interesse (por ordem de envio de e-mail).

São cinco kits variados (doados um por escola) compostos por vidrarias, balança analógica e
outros insumos (não reagentes) para uso em laboratórios didáticos.
A manifestação de interesse poderá ser realizada via e-mail para:
rodrigosantiago@professor.educacao.sp.gov.br
Observação: Trazer um carimbo para assinar a retirada dos materiais

Rodrigo Santiago PCNP de Química/Física
Gabriela de Carvalho PCNP Biologia/Ciências
NÚCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 05: UFABC PARA TODOS 2021!
Neste ano, o evento ocorrerá entre os dias 27 de setembro (segunda-feira) e 01 de
outubro (sexta-feira).
O UFABC para Todos acontece todos os anos e tem como objetivo principal abrir as portas da
universidade para a comunidade, em especial aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio,
para que possam conhecer um pouco mais sobre a UFABC.
Atendendo às medidas de distanciamento social ainda vigentes, a programação será 100%
virtual em 2021.
As atividades serão divididas entre: ações contínuas de divulgação, compartilhadas no
Instagram (@ufabcparatodos), e atividades síncronas durante o período do evento, como
bate-papos, palestras e oficinas.
A programação oficial completa está disponível no site paratodos.ufabc.edu.br, que também
está repleto de informações sobre a UFABC.
A UFABC coloca sua equipe à disposição para sanar quaisquer dúvidas a respeito do evento
pelo e-mail ufabcparatodos@ufabc.edu.br.

Contamos com a sua participação e de sua instituição!

NÚCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 06: DIA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – DIA D – 28/09/2021
Na próxima terça-feira, 28 de setembro de 2021, iremos realizar em nossas escolas o Dia D, que
também vem sendo chamado em nossa rede de Dia V - Dia da Vida, que deverá acontecer no
horário das aulas e terá como objetivo ser um dia de compartilhamento das ações realizadas ao
longo do mês de setembro.
Para tanto, seguem sugestões para realização das ações: rodas de conversa presencial ou
virtualmente para que educadores e estudantes possam compartilhar suas experiências com as
atividades realizadas; criar um painel com as ações de cada turma; convidar um profissional da
área da saúde mental (psicólogo ou psiquiatra) para conversar sobre o tema na escola com
estudantes e educadores (opcional).
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Lembrando serem apenas sugestões para que o dia D, de Valorização da Vida, possa
acontecer efetivamente.
Cada Unidade Escolar poderá realizar suas ações de acordo com sua dinâmica.
E para otimizar as ações, também na terça, 28, das 15h às 16h30 haverá uma live com a
participação do Secretário Rossieli e convidados para falar sobre a importância das ações de
Valorização da Vida e sobre a Prevenção ao Suicídio na rede escolar.

Equipe Conviva
Núcleo Pedagógico
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