Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
04/10/2021

REDE Nº 136
Prezados,
ASSUNTO 01: CONCURSO - CRIANDO UM CARTÃO-POSTAL EM CONTEXTO DE LÍNGUA
INGLESA
1. Informações Gerais:
O concurso trata da promoção da competência escritora em gênero textual multissemiótico
objeto de estudo das aulas de Língua Inglesa ao longo do terceiro bimestre, assim como o uso
de adjetivos e linguagem textual objetiva aspectos linguísticos de anúncios e relatórios. Sendo
assim, propomos a realização de um concurso de criação de Cartão-Postal (imagem + texto
verbal + símbolos) que contempla as habilidades (EF09LI12), (EF09LI02), (EF69AR34),
(EM13CHS104) desenvolvidas durante o período de aulas, bem como uma proposta
interdisciplinar.
2. Público-alvo:
Alunos do 9º ano das escolas estaduais de São Paulo assistidos por seus professores de Língua
Inglesa.
3. Cronograma:
26/10/2021 - Lançamento oficial do Concurso – Aula de Inglês/CMSP – 9º ano às 14h30
09/11/2021 - Prazo final para escolas enviarem os trabalhos selecionados para a DE de sua
região (DER Santo André, encaminhar pelo e-mail darcilena.correa@educacao.sp.gov.br – PCNP
LEM – Inglês – fone: 4422-7514)
17/11/2021 - Prazo final para as DEs enviarem o trabalho finalista para o CMSP
30/11/2021 - Divulgação dos resultados – Aula de Inglês/CMSP – 9º ano às 14h30
4. Edital:
Segue o link https://drive.google.com/file/d/1ckzVS-3-SYomXxpI1yvcFL_P-Knjx3rM/view
do Edital de abertura do Concurso.

Darcilena Martins Correa – PCNP – LEM-Inglês
NÚCLEO PEDAGÓGICO ...
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ASSUNTO 02: CONCURSO DE DESENHO 2021 – TRANSPORTE & EDUCAÇÃO
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), por meio da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) e do Centro
de Referência em Educação Mario Covas (CREMC), articulada com as diretrizes do Currículo
Paulista, que se baseiam na concepção da Educação Integral, para o desenvolvimento do(a)
estudante em sua multidimensionalidade, com uma Educação contemporânea, inclusiva,
sustentável e equitativa, promove o Concurso de Desenho 2021 Transporte & Educação.
Essa iniciativa é promovida em parceria com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado
de São Paulo (SLT), por intermédio da Coordenadoria Pedagógica (COPED) e do Departamento
de Desenvolvimento Curricular e de Gestão Pedagógica (DECEGEP).
O Concurso de Desenho é destinado aos(às) estudantes das Unidades Escolares do Estado de
São Paulo, matriculados(as) e frequentes no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e dos Anos
Finais da Rede de Ensino Pública Estadual, e estão divididos em três categorias, a saber:
• Categoria I: do 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais;
• Categoria II: do 4º ao 6º Ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e dos Anos Finais;
• Categoria III: do 7º ao 9º Ano do Ensino Fundamental dos Anos Finais.
O tema a ser abordado será “A importância dos meios de transportes no meu dia a dia”, e terá,
entre seus objetivos, a reflexão sobre a importância dos meios de transportes na vida das
pessoas e sua relevância para o desenvolvimento econômico das cidades, além de apresentar
os principais meios de transportes: terrestres, aéreos e marítimos e seus impactos para a
formação de cidades e as transformações do meio natural.
Inscrições
Cada estudante poderá participar individualmente com um desenho de sua autoria, abordando
o tema proposto. Os desenhos vencedores em cada categoria irão ilustrar um e-book elaborado
pela Secretaria de Logística e Transportes (SLT).
O(A) estudante terá o respaldo de um professor(a)-orientador(a), que deverá auxiliá-lo(la) a
abordar qualquer um dos eixos propostos em Regulamento para o desenvolvimento do
desenho, a compreender e a estabelecer relação com a temática e o desenho a ser elaborado,
além de validar a autenticidade quanto à autoria do desenho e demais orientações.
A Escola formará uma comissão multidisciplinar de professores(as) para avaliar e selecionar
até três desenhos de cada categoria de ensino existente. Após a seleção, a escola deverá
providenciar os documentos solicitados, conforme consta no Regulamento, e encaminhá-los,
até o dia 9 de novembro de 2021, para o Núcleo Pedagógico, aos cuidados da PCNP de Arte,
Solange Junqueira (solange.junqueira@educacao.sp.gov.br). Depois, seguirão as fases
previstas em cronograma até a premiação.
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Premiação
Os cinco desenhos VENCEDORES de cada categoria irão ilustrar um e-book digital que será
produzido pela Secretaria de Logística e Transportes (SLT).
A escola, o(a) estudante vencedor(a) de cada categoria e seu(sua) respectivo(a) professor(a)
0rientador(a) receberão Certificado de Participação Digital emitido pela Secretaria de Logística
e Transportes (SLT).
Para mais informações, acesse o link
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=932 ou consulte o
Regulamento anexo.

Anexo: Regulamento_Final_CONCURSO DE DESENHO 2021 - TRANSPORTE E EDUCAÇÃO

Solange Junqueira PCNP de Arte
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