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

11/05/2022 

 

REDE Nº 071      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: EVENTO DE FÍSICA “DO MICRO AO MACRO” 
 

O ICTP-SAIFR Física de Fronteira terá o primeiro encontro presencial após as atividades remotas 

em decorrência da pandemia. A edição, intitulada “Do micro ao macro”, será realizada no dia 4 

de junho, das 9h às 17h, no prédio do IFT-UNESP. O ICTP-SAIFR Física de Fronteira é um evento 

voltado para professores de física de Ensino Médio, e tem como objetivo compartilhar técnicas e 

estratégias didáticas para a inclusão de tópicos de física moderna e contemporânea na sala de 

aula, tanto em aulas presenciais quanto em remotas.  

Na programação, como o próprio nome indica, serão apresentados temas que abordam desde 

estudos do universo micro, como as atividades de modelo científico e câmara de bolhas, até 

assuntos do reino macroscópico, como a expansão do universo, a curvatura do espaço e as 

mudanças climáticas. As atividades foram desenvolvidas pelo reconhecido Perimeter Institute for 

Theoretical Physics (Canadá) e traduzidas e adaptadas para português e espanhol pelo ICTP-

SAIFR. 

 O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio, porém as vagas são 

limitadas. Para realizar a inscrição e obter mais informações, acesse: 

http://outreach.ictp-saifr.org/ensino-medio/professores. 

Para conhecer a programação de extensão e divulgação acesse: http://outreach.ictp-saifr.org. 

 

 

 
Gabriela Cristina de Carvalho 

PCNP de Ciências da Natureza 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 02: CONCURSO DE MÚSICA VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO / 2022 
 

Prezados(as),  

 

Vem aí a 5ª edição do CONCURSO DE MÚSICA VOZES PELA IGUALDADE DE 

GÊNERO/2022 

 

A Secretaria da Educação do Estado, através do CONVIVA, Coordenadoria Pedagógica – COPED 
e Ministério Público de São Paulo, informa que o Concurso de música inicia sua Fase I: Período 
de Produção nas Escolas.  

Tema: Nossa Voz Também é Nossa Vacina!  

O período de produção nas escolas será de 05 de maio a 30 de junho de 2022.  

Contamos com a participação de todas as escolas.  

Acesse Regulamento   

https://drive.google.com/file/d/106KfIMdt9b5jfaqmeZT811jfPuPBjBwl/view?usp=sharing 

 

Regulamento - VOZES -CONCURSO DE MÚSICA .pdf 

drive.google.com 

 
Valdir Oliveira – PCNP - História 

                                     Núcleo Pedagógico 
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