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

06/10/2022 

 

REDE Nº 149      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: OBMEP - 17ª EDUÇÃO – REALIZAÇÃO DA 2ª FASE -2022 
 

 
 

No próximo sábado, dia 8 de outubro, será realizada a 2ª Fase da OBMEP. 

Pedimos às escolas que tem estudantes participantes desta etapa, que entrem no site da 

OBMEP e verifiquem em qual unidade escolar deve se encaminhar. 

 

A Diretoria de Ensino de Santo André e a equipe do Núcleo Pedagógico deseja boa sorte a 

todos os participantes. 

 

Site OBMEP: http://www.obmep.org.br/ 

 

 

 

 

 

 

 
Cristina Chacur – PCNP Matemática 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.obmep.org.br/
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ASSUNTO 02: FUTURAS CIENTISTAS 
 

Informamos que estão abertas, até 10/10/2022, as inscrições para o Programa Futuras 

Cientistas cujo objetivo é estimular o interesse e promover a participação de mulheres 

professoras e estudantes do ensino médio, nas áreas de Ciência e Tecnologia, por meio de sua 

aproximação a centros tecnológicos e instituições de ensino e pesquisa. 

Público-alvo: alunas matriculadas na 2ª série do Ensino Médio em escolas públicas estaduais e 

professoras com aulas atribuídas no ensino médio também em escolas públicas estaduais, sendo 

470 vagas para todo o Brasil. Para conferir o edital do Programa acesse: 

https://linktr.ee/futurascientistas  

 

 
Gabriela Cristina De Carvalho - PEC Ciências da Natureza 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 03: DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE DESENHO “A CHINA 
NA MINHA VIDA” 
 

O Concurso de Desenho realizado pela Secretaria da Educação Estado de São Paulo em 

parceria com Consulado Geral da China em São Paulo chega ao seu final.  

Agradecemos a participação de todos; escolas, professores orientadores e principalmente 

aos estudantes que abrilhantaram o Concurso!  

Em breve informaremos sobre a Cerimônia de premiação, prevista para o dia 7 de 

novembro. 

Ganhadora do concurso da Diretoria de Ensino de Santo André,  

 

 

 

 

 
Sueli Murback- PEC Educação Física 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

ESCOLA ESTUDANTE PROFESSOR ORIENTADOR 

EE PROFESSOR JOSE AUGUSTO DE 
AZEVEDO ANTUNES 

YANCE JIAN XU   
2ºB (E.M) 

CRISTINA BUENO 

https://linktr.ee/futurascientistas
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ASSUNTO 04: VII CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

 

Informamos que está aberta a 7ª edição do Concurso de Redação promovido pela 

Defensoria Pública da União (DPU) destinada aos estudantes do ensino fundamental e médio, 

incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como aos adolescentes que estão 

cumprindo medida socioeducativa de internação e aos adultos em situação de privação de 

liberdade em instituições estaduais, desde que devidamente matriculados em escola da rede 

pública ou de ensino técnico do país, bem como a todos os internos das penitenciárias federais. 

 

Neste ano, o concurso tem o tema: “Prato feito: alimentação de qualidade é sinal de 

dignidade”, no qual se busca fomentar discussões acerca da pobreza, desigualdade, insegurança 

alimentar, fome e o aumento no número de casos de doenças crônicas não transmissíveis 

decorrentes de uma alimentação e nutrição inadequadas. 

 

Período de envio das redações: 19/09 a 28/10/22 

 

Mais informações no site https://concursoderedacao.dpu.def.br/ 

 

 

Manual: https://concursoderedacao.dpu.def.br/concurso-

api/storage/app/public/Concursos/07/Manual.pdf 

 

 

 

 
Tatiana Silva - PEC Língua Portuguesa 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/
https://concursoderedacao.dpu.def.br/concurso-api/storage/app/public/Concursos/07/Manual.pdf
https://concursoderedacao.dpu.def.br/concurso-api/storage/app/public/Concursos/07/Manual.pdf

