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

10/05/2022 

 

REDE Nº 070      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CUCO 22 - 6ª EDIÇÃO DA COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO 
 

 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 6ª Edição da Competição USP de Conhecimento. 

O objetivo da competição é formar e incentivar os estudantes do Ensino Médio da rede pública de 

ensino paulista para ingressar em instituições de ensino superior públicas.  

A competição é executada em parceria com a FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular), 

a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza, tendo como premissa a 

valorização da escola pública.  

Serão cinco as categorias a serem contempladas com prêmios na CUCo 2022: as Escolas; os 

Estudantes; os Professores Incentivadores; os Professores Facilitadores e os Dirigentes de Ensino. 

O prazo para as inscrições é até dia 13 de maio de 2022 (22h). Para fazer a inscrição, preencha o 

formulário no link: https://vemprausp.usp.br/  

 

 

 

 

 

 
Gabriela Cristina de Carvalho 

                                     PCNP de Ciências da Natureza 

Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 02: A TEIA LITERÁRIA - PROJETO MEDIAÇÃO & LINGUAGEM 2022: OFICINA 
DE SONOPLASTIA 
 

 

É com muita satisfação que divulgamos o nosso próximo encontro de A Teia Literária. 

A nossa conversa será conduzida pela professora Márcia Andréia Reis, responsável pelo Programa 

Sala de Leitura/COPED, e pelas PCNP da Diretoria de Ensino da Região de Itu, Fernanda Barbosa 

Aguilar (Língua Portuguesa), Maria José Constancio Bellon (Língua Portuguesa) e Jucimara 

Corazza Cordeiro (Arte). 

Nesse episódio será apresentada oficina de práticas de sonoplastia para o desenvolvimento do 

Projeto Mediação & Linguagem 2022. O Projeto Mediação & Linguagem é uma ação conhecida 

da rede na qual os alunos desenvolvem releituras de textos por meio de diversas linguagens 

como, por exemplo, dramatizações, stop motion, entre outros. 

Lembramos que os encontros passados estão disponíveis no Repositório do Centro de Mídias. 

 

A Teia Literária 

Dia 11/05 das 15h às 16h30. 

Canal: Sala de Leitura (Centro de Mídias) 

Público-alvo: Trio Gestor, Professores, Professores de Sala de Leitura, PCAE, PCNPs, 

Supervisores e Analistas Socioculturais. 

 

 

 

 

 
Equipe Sala de Leitura 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 03: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE ITINERÁRIOS FORMATIVOS 
 

Senhores Diretores,  

A COPED, em live realizada na semana passada, anunciou a abertura da Manifestação de 

Interesse – Itinerários Formativos para os alunos matriculados na 1ª Série do Ensino Médio em 

2022 e que cursarão a 2ª série no ano de 2023. 

Plataforma: SED 

Alunos que deverão se manifestar: alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio em 2022 

dos cursos regulares. Os alunos matriculados na 1ª série do curso Novotec Integrado não 

participarão da manifestação. 

Período: de 04/05 a 10/06.  

Opções de Manifestação: ao entrar na SED, o aluno já receberá uma mensagem para fazer as 

indicações na manifestação de interesse. São 11 (onze) opções de Aprofundamento e o aluno 

indicará a ordem de preferência, por Aprofundamento. Em seguida, indicará interesse no Novotec 

Integrado e Novotec Expresso. 

Providências da Equipe Gestora: 

1. Promover a articulação entre a equipe gestora e os docentes da Unidade Escolar a fim de 

organizar as ações para viabilização da Manifestação de Interesse por parte dos alunos. 

2. Definir as ações envolvendo PROATEC, Docentes que atuam no INOVA e nos 

Aprofundamentos 2022, e ainda Colegiados e GRÊMIO ESCOLAR. 

3. Registros, por meio de fotos, atas, entre outros documentos, de todo o processo em curso. 

As ações deverão garantir: 

➢ Esclarecimentos e resolução de dúvidas quanto à organização Novo Ensino Médio – 

FGB e IF, e as opções de NOVOTEC Integrado e Expresso. 

➢ Passo – a – passo, na SED, para a manifestação de interesse. 

➢ Divulgação dos Aprofundamentos mantidos pela Unidade Escolar. 

➢ Que os alunos tenham conhecimento das Ementas dos Aprofundamentos e possam 

realizar a manifestação de interesse de maneira consciente e coerente com o seu 

Projeto de Vida. 

➢ Acesso para incluir a manifestação de interesse na SED. 

 

 

LEMBRETES: 

-A manifestação de interesse não é matrícula.  

-Os alunos devem ser alertados que a matrícula será realizada em fase posterior. 
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-A manifestação de interesse é individual e não é garantia de atendimento na Unidade Escolar.  

-Cada unidade escolar definiu seus Aprofundamentos e caso o aluno se interesse por 

Aprofundamentos diversos, poderá verificar, na fase de matrícula, as escolas que atendam ao 

seu interesse. 

 

 

 

 
Equipe Ensino Médio 

Supervisão Escolar 

 

 


