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

26/09/2022 

 

REDE Nº 142      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CONCURSO “FAÇA A SUA PARTE”: TIRINHAS 2022 
(somente para os 5° anos do ensino fundamental) 

 

Prezados;  

 

                                                                   Diretores.                                                      

 Comunicamos que estão abertas as inscrições para o primeiro concurso “faça a sua parte”: 

tirinhas 2022, para alunos e professores do 5º ano do ensino fundamental da nossa rede 

estadual. A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Educação com o Tribunal de Contas do 

Estado voltada ao público infanto-juvenil com o objetivo de estimular e ampliar a discussão sobre 

a importância, a destinação e a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

A partir da discussão em sala de aula, os alunos deverão produzir uma tirinha sobre a temática 

do controle e da fiscalização da boa aplicação dos recursos públicos. 

 

Para auxiliar os estudantes nessa tarefa, serão distribuídos gibis da Turma da Mônica do projeto 

“Faça a sua parte”, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a 

explicação da atuação deles, será possível identificar os termos de fala, reconhecer a estrutura 

do gênero e suas principais características para possibilitar a produção do referido gênero 

utilizando adequadamente os elementos composicionais, como linguagem verbal e não verbal, 

entre outros. 

 

 A produção deverá ser em dupla, com a orientação de um professor e cada escola poderá 

inscrever apenas um trabalho de estudantes do 5º ano do fundamental os autores da melhor 

tirinha, assim como o professor orientador, serão premiados com um notebook, além de 

participarem de uma cerimônia de premiação no Tribunal de Contas do Estado com direito à 

visita à sede do TCE. 

 

 Todos os trabalhos finalistas serão divulgados nos diferentes canais de comunicação da SEDUC 

e no site do TCE e seus autores receberão um certificado de participação. 
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 As inscrições estarão abertas de 04 de outubro a 17 de novembro. 

 Acesse regulamento através do link: Regulamento TCE _vf.pdf - Google Drive 

 

 No dia 28/09 acontecerá uma live de orientação: 

 I CONCURSO “FAÇA A SUA PARTE”: 

 Tirinhas 2022 

Dia: 28/09  

Horário: Das 11h às 11:30h.  

Canal: Trio gestor, PCNP e Supervisor  

Atenção aos prazos e boa sorte a todos os participantes. 

 

 

 

 
 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 02: ORIENTAÇÃO TÉCNICA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS 

DE CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2023 
 

A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 

64.187/2019, convoca Diretores de Escola/Escolar e Gerentes de Organização Escolar, 

para Orientação Técnica – Contagem de Tempo de Serviço para fins de Classificação 

no Processo de Atribuição de Classes e Aulas 2023, na Sede da Diretoria de Ensino, 

conforme cronograma abaixo: 

 

 

Grupo 1: Diretores e GOE de Escolas Regulares – 27/09/2022 – das 14h as 16h 

 

Grupo 2: Diretores e GOE de Escolas do PEI – 28/09/2022 – das 14h as 16h 

 

 

 

 

 
Comissão de Atribuição de Aulas e Classes 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1V91VDDOhTLOtjGQfkFAnb1TLfWl_hCYm/view

