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Assunto: CONCURSO REDAÇÃO ONG “CONSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS” – ESCOLAS ENSINO 
MÉDIO 
 
 
Senhores Diretores, 
 
Solicito especial atenção e ampla divulgação aos alunos 3º ano ENSINO MÉDIO , sobre a realização 
da 5ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA CONSTITUCIONAL promovida pela  ONG “Constituição nas Escolas”, 
parceira desta Diretoria de Ensino. 
 
No ano passado tivemos uma de nossas escolas finalistas, vale a pena a participação! Qualquer 
dúvida, a Gestão de Proteção Escolar está à disposição, 
 
Atenciosamente, 
 
 
Atenciosamente, 
Profª Rosana Guerriero Andrade 
Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
 

 
Para: Gestação de Proteção Escolar – DER Norte 2 
De: ONG “Constituição nas Escolas” 
 
Conforme falamos, vamos retomar nossas aulas com as escolas das Diretorias Regionais que 
temos parceira (Centro-Oeste, Centro-Sul e Norte 2). 
 
As aulas do Projeto Constituição na Escola são aulas de 2 horas e vamos abordar os principais 
aspectos da Constituição do Brasil: Como funcionam nossas leis, nosso sistema de governo e 
tantos outros temas essenciais nos dias de hoje. As aulas são destinadas apenas para os 
estudantes do 3o ano do ensino médio e são feitas de uma só vez (com todas as turmas juntas) ou 
divididas por turmas. Normalmente as aulas acontecem das 7:00 às 9:00 e os alunos e alunas 
gostam bastante! 
 
Nossa equipe irá entrar em contato diretamente com as escolas (que tenham ensino médio) da 
sua regional para começar a agendar as aulas. Caso não seja possível fazer pessoalmente, 
podemos combinar fazer via Google Meets, o que combinaremos diretamente com cada escola. 
Gostaríamos do seu apoio e da Diretoria agendamento das aulas em todas as escolas (que tenham 
ensino médio) e que integram a incrível Norte 2.  
 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria de Estado da Educação 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO NORTE 2 
 

 

CONVIVA/Proteção Escolar  – Projetos Especiais 

Além disso, é com muita alegria que confirmamos que teremos a 5ª edição da nossa Olimpíada 
Constitucional, veja como foram as edições 
passadas: https://www.youtube.com/watch?v=gLF3zm4zL3E 
 
Anexo te envio o arquivo contendo todas as informações sobre o evento e como os alunos poderão 
participar dele e, de antemão, peço a gentileza de divulga-lo, junto com o aviso que entraremos 
em contato, aos diretores e coordenadores das escolas da regional, pedindo que incentivem os 
alunos a participarem com o envio de redações para o endereço indicado. 
 
Dentre os prêmios distribuídos aos vencedores, certamente o cursinho pré vestibular para 2022 
poderá auxiliar em muito os estudantes para o próximo ano. 
 
Além disso, também entre os prêmios teremos cursos de inglês e aparelhos eletrônicos (como 
tablets e notebooks), que se tornaram essenciais para o bom desempenho escolar atual! 
 
Contamos com o seu apoio mais uma vez e desde já agradecemos pela disposição de sempre! 
 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
 
 
Um abraço! 
 
 
Felipe Neves 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gLF3zm4zL3E

