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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

01/02/2022 

 

REDE Nº 013      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: Atualização – Ponto Focal Conviva 2022 
 

Prezados,   

 
Com o objetivo de identificar as necessidades de nossa rede e de melhorar a qualidade da nossa 

comunicação, a Equipe Conviva da Diretoria de Ensino de Santo André solicita o envio dos dados 
atualizados do responsável pelo Conviva na U.E.   

As informações deverão ser preenchidas através do formulário abaixo:  
 
 

https://forms.office.com/r/itsuq5zYd3  
  

Atenção: Nas escolas que não possuem o POC - Professor Orientador de Convivência, o ponto 
focal Conviva será automaticamente o vice-diretor. Nas escolas que possuem mais de um vice, 

por gentileza escolher apenas um dos vices para a função. 
  
 
 

 

 

 
Equipe Conviva 

 

 

 

 

 

                                      

 

 
ASSUNTO 02: Inscrições para a 1ª Olimpíada Brasileira de Restauração de 

Ecossistemas 
 

 

Informamos que está aberto o período de inscrição para a 1ª edição da Restaura Natureza – 

Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas (parceria entre a WWF Brasil e Quero na 

Escola). Trata-se de uma competição escolar colaborativa voltada aos estudantes dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental (do 7º ao 9º ano). 

https://forms.office.com/r/itsuq5zYd3
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

No evento, são abordados temas atuais que dialogam com o Currículo Paulista, podendo 
contribuir especialmente para o desenvolvimento de Temas Contemporâneos Transversais, tais 

como a Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. São também apresentados Planos de Ação que podem inspirar a comunidade 

escolar a realizar atividades voltadas à restauração de ecossistemas. 

A olimpíada é composta por duas fases. A primeira, que vai de 26 de janeiro a 16 de março, é 
totalmente on-line e individual, realizada pelo site. Ela é composta de perguntas de múltiplas 
respostas sobre nove temas formativos, que desafiam os participantes a testarem seus 

conhecimentos e buscarem novos aprendizados. Os(as) estudantes acumularão pontos nessa 
etapa e, paralelamente, aprendizados e inspirações para realizar a fase final. 

A segunda fase é a etapa prática da olimpíada e será aberta em 21 de fevereiro e finalizada em 

28 de abril. Os estudantes, organizados em grupos de até 5 pessoas com acompanhamento de 
um(a) professor(a) responsável, terão aproximadamente 2 meses para elaborar e executar 

uma ação relacionada ao tema da Restauração. Estas ações poderão ser de plantio, uso de 
tecnologia, incidência política, campanhas de engajamento, entre outros. 

No desenvolvimento da Restaura Natureza em 2021, foram consideradas as demandas de 
comunidades escolares, identificadas em um processo de escuta realizado em escolas de 

diversas cidades brasileiras. Para mais informações, acesse o regulamento em:  

https://restauranatureza.org.br/  

 

 

 

 
Gabriela Cristina de Carvalho - PCNP de Biologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

  

 
ASSUNTO 03: Programa Aprender Valor – Live no Centro de Mídias 
 

Sr. Diretor, 

Será realizada em continuidade às ações do Programa Aprender Valor uma live pelo Centro de 
Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), no próximo dia 04 de fevereiro, às 10h, no Canal 
Gestão com orientações de como realizar novas adesões, o processo de formação, aplicação 

dos projetos entre outras informações. Solicitamos divulgação entre aos professores. 

 

 

 
 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://restauranatureza.org.br/

