BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 1/nº 02 – 14 de maio de 2015

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA – CAF

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino
Região Leste 5

A Diretoria de Ensino Região Leste 5, inaugura o
seu Boletim Informativo,
ferramenta semanal que
auxiliará na comunicação
entre a Diretoria e suas
Unidades Escolares, trazendo orientações, notícias e
informações relacionadas
aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

Núcleo Compras e Serviços - NCS

Informações sobre as atribuições dos cuidadores de alunos com
necessidades educativas especiais-

O Centro de Administração Finanças e Infraestrutura da Diretoria de Ensino Região Leste 5, através do seu Núcleo de Compras e Serviços, traz informações
sobre as atribuições dos cuidadores de alunos com necessidades educativas
especiais, que apresentam limitações motoras e outras que acarretem em
dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado.

1.

Ações referenciais relacionadas à rotina diária do cuidador:

Período/Horário

- Chegada do aluno
na Escola.

Atividades dos Cuidadores
- Recepcionar no portão;
- Auxiliar no transporte de materiais e objetos
pessoais até a sala de aula;
- Auxiliar o aluno até a sala de aula e acomodá-lo
dentro da sala.
- Atender ao chamado do (a) Professor (a);

- Ida ao banheiro.

- Auxiliar o aluno para sair da sala;
- Auxiliar o aluno para deslocar-se até o banheiro;

Sede da Diretoria Leste 5

Fale Conosco
Telefone (PABX): (11) 2602-1240 Correio Eletrônico: delt5@educacao.sp.gov.br
Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010
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- Ida ao banheiro.
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Atividades dos Cuidadores
- Iniciar os procedimentos necessários de acordo
com a deficiência, o apoio ao aluno, desde a
higiene antes da utilização do sanitário, até a
desinfecção do aluno após uso do sanitário, e
colocação de roupa se for o caso;
- Apoio para retornar à sala de aula;

Informamos
20/05/2015,

que
ocorrerá

no

dia

- Acomodar o aluno dentro da sala de aula.

reunião

- Retirar-se da sala de aula.

com os GOE da Região Leste 5,

- Buscar o aluno em sala de aula;

coordenada pelo CIE e CRH,

- Auxiliar no deslocamento até o banheiro,
atendendo os procedimentos já descritos, se
necessário;

desta Diretoria de Ensino. Abaixo
estão as informações adicionais:

- Auxiliar no deslocamento até o pátio e demais
dependências da Unidade Escolar;

Local: Sede da D.E.R. Leste 5
(prédio novo).

- Auxiliar a alimentação com os utensílios
adequados (se for o caso) e inclusive os já
utilizados e trazidos pelo aluno;

Horário: 9:00h
Data: 20/05/2015
- Intervalo para o
lanche.
TÉRMINO DE PRAZOS

- Higienizar os objetos pessoais, quando
necessário;
- Acompanhar até o banheiro para a higienização
bucal, utilizando os acessórios previamente
definidos ao aluno;

O CIE/LT5 informa que estão
se encerrando os prazos para
cadastramento do Profissional
Escolar em Sala de Aula e para
o preenchimento do questionário do Censo Escolar
2015. Para mais informações,
consulte a sessão do CIE desta
edição do Boletim Informativo.

- Auxiliar a utilização de sanitário, caso
necessário, utilizando a prévia e pós
higienização do aluno;
- Auxiliar no deslocamento até a sala de aula
bem como sua acomodação.
- Higienizar os objetos de higiene bucal.
- Auxiliar o aluno na arrumação de seus objetos
e materiais escolares;
- Saída do aluno da
Escola.

- Acompanhar até o portão de saída;
- Acompanhá-lo até o transporte escolar, se
necessário.
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2.

Atribuições do Cuidador:

a)

Desenvolver o atendimento ao aluno com deficiência nas Escolas,

cujas limitações lhes acarretem dificuldade de caráter permanente ou
temporário, e que não conseguem, com independência e autonomia, realizar
atividades relacionadas à alimentação, higiene bucal e íntima, utilização de
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banheiro, locomoção, administração de medicamentos constantes de
prescrição médica bem como aqueles que, excepcionalmente, necessitem de
apoio para as atividades escolares;
a.1) O atendimento será prestado, fora da sala de aula, de acordo
com as especificidades de cada aluno na Unidade Escolar, sendo
preferencialmente 01 (um) Cuidador para até 03 (três) alunos por
período.
a.2) Poderá ocorrer o agendamento dos atendimentos fora das dependências
escolares ou atividades extracurriculares desde que relacionadas à Escola e
demais alunos da classe, mediante autorização dos Pais, Responsáveis e
Direção da Unidade Escolar.
b)

Realizar a recepção do aluno no início do período e acompanhá-lo até

a sala de aula. Garantir seu acesso e o deslocamento em todo o ambiente
escolar, ficar de prontidão para executar, quando solicitado, as funções de
aquecer (quando necessário) e oferecer o lanche, realizar higiene bucal,
acompanhar para o uso do sanitário, realizar a sua higiene íntima, troca de
vestuário e/ou fraldas e auxiliar na administração de medicamentos via oral,
salvo nas hipóteses em que tal atividade seja privativa de enfermeiro, de
acordo com a regulamentação expedida pelos Órgãos competentes.
b.1) Permanecer fora da sala, em local acessível, todo o período em que o
aluno estiver em aula, e aguardar a solicitação para realizar suas ocupações.
c)

Executar, com segurança, as manobras posturais de transferência e de

locomoção do aluno, conforme conhecimentos técnicos previstos para a
ocupação;
d)

Deslocar e movimentar corretamente e com segurança o aluno, para a

realização das atividades escolares externas à sala de aula, conforme
conhecimentos técnicos previstos para a ocupação;
e)

Acompanhar o aluno, no horário do intervalo, até o local apropriado

(cantina ou refeitório) e auxiliá-lo durante a alimentação e, após, em sua
higiene. Facilitar a socialização do aluno durante o intervalo e, ao final,
auxiliá-lo no retorno à sala de aula, conforme conhecimentos técnicos
previstos para a ocupação;
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Utilizar materiais de proteção de consumo diário descartável (luvas,

entre outros) para os procedimentos e desprezá-los após o uso, conforme
conhecimentos técnicos previstos para a ocupação;
g)

Utilizar os equipamentos e utensílios habitualmente usados pelo aluno

para alimentação e higiene, bem como realizar sua higienização, conforme
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conhecimentos técnicos previstos para a ocupação;
h)

Auxiliar na administração de medicamentos via oral, caso o aluno

necessite, quando solicitado pelo Pai ou Responsável. Retirar o aluno da sala
de aula, oferecer o medicamento durante o período prescrito e retornar o
aluno à sala de aula;
h.1) O auxílio na administração de medicamento, via oral, somente
deverá ser realizado mediante apresentação de receita médica.
Todo medicamento será fornecido diariamente pela família e
caberá ao Cuidador controlar a guarda, horário e ingestão dos
medicamentos;
i)

Cuidar da aparência e higiene do aluno;

j)

Estimular e ajudar a recuperação da autoestima, dos valores e da

afetividade;
k)

Estimular a independência;

l)

Estimular a integração do aluno com os colegas e as atividades

extracurriculares;
m)

Desestimular a agressividade (quando houver);

n)

Observar e relatar alterações físicas (manchas, inchaço, ferimentos);

o)

Preencher a Ficha de Rotina Diária do Cuidador descrevendo o

atendimento prestado aos alunos;
p)

Informar ao Responsável da Unidade Escolar e Supervisor da Empresa

as ocorrências excepcionais relacionadas ao aluno;
q)

Reconhecer as situações referentes ao aluno que necessitem de

intervenção externa ao âmbito escolar, tais como: o socorro médico, maus
tratos, entre outros. Tais ocorrências deverão seguir os procedimentos já
previstos e realizados na Unidade Escolar, quando necessário;
r)

Solicitar ao Supervisor a reposição do material específico utilizado pelo

aluno, bem como a substituição daquele cujo uso seja considerado prejudicial
ao aluno com deficiência.
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Não fazem parte das atribuições do cuidador na escola as

atividades

constantes

na

CBO

(classificação

brasileira

de

ocupações) listadas abaixo:
a) Levantar informações sobre a pessoa (A.1);

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

b) Controlar horários das atividades diárias da pessoa (A.3);
c) Educar a criança e o adolescente nos deveres da casa e
comunitários (A.9);
d) Manter o lazer e a recreação no dia-a-dia (A.10);
e) Auxiliar no aprendizado da pessoa (A.12);
f) Cuidar da saúde da pessoa
f.1) Observar temperatura, urina, fezes e vômitos (B.1);
f.2) Observar a qualidade do sono (B.2);
f.3) Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas (B.3);
f.4) Lidar com comportamentos compulsivos (B.8);
f.5) Acompanhar o CJAI (Criança, Jovem Adulto ou Idoso) em consultas
e atendimentos médico-hospitalares (B.10);
f.6) Relatar orientação médica aos Responsáveis (B.11);
f.7) Seguir orientação de Profissionais da saúde (B. 12);
f.8) Observar sinais vitais (B.13);
f.9) Relatar condições de saúde aos Profissionais e/ou Responsáveis
(B.14);
g) Promover o bem estar da pessoa;
g.1) Promover atividades de estímulo a afetividade (C.4);
g.2) Orientar CJAI na sua necessidade espiritual e religiosa (C.6);
g.3) Encaminhar a pessoa a outros profissionais (C.8);
h) Cuidar da alimentação da pessoa
h.1) Participar na elaboração do cardápio (D.1);
h.2) Verificar a despensa (D.2);
h.3) Observar a qualidade e validade dos alimentos (D.3);
h.4) Fazer as compras conforme lista e cardápio (D.4);
h.5) Preparar a alimentação (D.5);
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h.6) Servir a refeição em ambientes e em porções adequadas (D.6)
h.7) Estimular a ingestão de líquidos e alimentos variados (D.7)
h.8) Controlar a ingestão de líquidos e alimentos (D.8)
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h.9) Reeducar os hábitos alimentares da CJAI (D.9);
i) CUIDAR DO AMBIENTE DOMICILIAR E INSTITUCIONAL
i. 1) Cuidar dos afazeres domésticos (E.1);
i. 2) Manter o ambiente organizado e limpo (E.2);
i. 3) Administrar o dinheiro recebido (per-capita) (E.5);
i. 4) Cuidar da roupa e objetos pessoais (E.6);
i. 5) Preparar o leito de acordo com as necessidades (E.7);
j) INCENTIVAR A CULTURA E EDUCAÇÃO
j. 1) Estimular o gosto pela música, dança e esporte (F.1);
j. 2) Selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a idade(F.2);
j. 3) Ler histórias e textos (F.4);
j. 4) Ajudar nas tarefas escolares (F.5);
k) Acompanhar a pessoa em atividades externas (passeios, viagens e férias) 1
k. 1) Planejar passeios (G.1);
k. 2) Listar objetos de viagem (G.2);
k. 3) Arrumar a bagagem(G.3);
k. 4) Preparar a mala de remédios(G.4);
k. 5) Preparar documentos e lista de telefones úteis (G.5);
k. 6) Acondicionar alimentação para atividades externas(G.6);
k. 7) Acompanhar pessoa em atividades sociais, culturais, lazer e
religiosas(G.7);
k. 8) Auxiliar nos preparativos de viagem(G.8);
k.

9)

Comunicar

saída

para

atividades

externas

da

pessoa

aos

Responsáveis(G.9).
k. 10) Procedimentos exclusivos do enfermeiro conforme
legislação vigente.
Ana Paula Valentin Telli- Diretor I/NCS-LT5
delt5ncs@educacao.sp.gov.br
1

Exceto as extracurriculares, previstas como atividades pedagógicas da escola.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula - NRM
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Término de prazos
O Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, informa que amanhã,
15/05/2015, termina o prazo para:

- Cadastramento do Profissional Escolar em Sala de Aula (Mensagem 402)
- Preenchimento do questionário – Link Censo Escolar 2015 (Mensagem
407).
Relatório do Link data – base 14/05/2015
Rede Estadual (Escolas Regulares / Fundação Casa / CEL)
Não Cadastradas
45

Andamento
8

Finalizadas
47

Os lançamentos do NCOM devem ser realizados até 14/05/2015, para
alunos que não frequentam a escola, mas permanecem no sistema por
possuírem inscrição em aberto (alocados e não alocados).
Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.br

Núcleo de Vida Escolar – NVE
Disponibilização de documentos no website da Diretoria
Informamos que está disponibilizado no site da Diretoria de Ensino (clique
aqui para acessá-lo), orientações e modelos para:
- Atas de Resultados Finais
- Classificação
- Equivalência
- Reclassificação
Gláucia Machado da Silva - Diretor I/NVE-LT5
delt5nve@educacao.sp.gov.br
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Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia - NIT
Impressoras/Bilhetagem
Lembramos que as impressoras do outsourcing são monitoradas via internet
e dessa forma todas elas devem estar sempre ligadas na tomada elétrica e
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plugadas com o cabo de internet no ponto de rede, ainda que estejam
danificadas ou sem toner para impressão.
Sala de Informática
Considerando a atualização do sistema e do ambiente de navegação da sala

Acessa Escola, é fundamental que além dos estagiários do Ensino Médio, os
responsáveis, indicados pela direção escolar, auxiliem no referido processo
(msg 428).
Certificados - Curso Aluno Monitor
Os certificados do Curso Aluno Monitor dos estagiários do Programa Acessa
Escola, estão disponíveis os links para impressão no e-mail informado pelo
aluno no ato da inscrição.
Os links para acesso ao certificado digital ficarão ativos somente por 30 dias
a contar a parti de 11/05/2015.

Flávio Henrique Ricordi - Diretor I/NIT-LT5
delt5nit@educacao.sp.gov.br

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH
Programa Acessa Escola – Orientações

O Centro de Recursos Humanos apresenta orientações, considerando a
ressignificação do Programa Acessa Escola e os novos atores envolvidos na
gestão financeira dos estagiários do Programa, encaminhamos modelos
(anexos), Resolução 17 que dispõe sobre o Programa Acessa Escola e o fluxo
de operacionalização e relações entre os atores para complementar e
ressaltar as informações enviadas anteriormente aos Coordenadores de
Estágio.
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Esclarecemos que cabe ao CRH (Coordenador), organizar e planejar a
dinâmica dos procedimento e lançamentos , de maneira a atender as
necessidades da CGRH e FUNDAP para o pagamento das bolsas dos
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estagiários Programa Acessa médio e superior.

Controle de frequência de estagiário
Cabe ao Supervisor:
Salvar o controle de frequência em arquivo de fácil acesso, para, quando
houver necessidade de nova impressão.
No início de cada mês, conferir o controle de frequência preenchido pelo
estagiário e atentar para os seguintes campos:
1.
2.

Assinatura do estagiário nos respectivos dias;
Horários de entrada e saída do estagiário nos respectivos dias (por

orientação da auditoria, as anotações no controle de frequência, devem ser
feitas diariamente, com o horário de entrada e saída da jornada de estágio,
descaracterizando assim, padronização dos horários).
3.
4.

Assinatura do supervisor ou superior imediato;
Carimbo do supervisor ou superior imediato; (Na falta de carimbo,

escrever nome legível e número do RG/CPF - Identificação do responsável).
Alertamos:
1. Ausência na jornada de estágio:
a.

Anexe ao controle de frequência Atestado Médico/Odontológico (com

CID, se for o caso; assinatura e carimbo do médico/dentista, constando
CRM/CRO).
b.

Atestado Médico ou Odontológico sem horário de permanência no local,

não abona o dia inteiro.
2.

Período de Recesso (Férias):

a.

Na observação, escreva a palavra: RECESSO;

3.

Período de Provas:

a.

Na observação, escreva a palavra: PROVA;

b.

Anexar ao controle de frequência o calendário de provas oficiais, com
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logotipo da Instituição de Ensino e nome do estudante, ou declaração de
provas oficiais em papel timbrado.

Lembramos que:
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1)

A Diretoria de Ensino (CRH), deverá manter uma pasta com toda

documentação do estagiário, mesmo após o término deste estágio para
conferência em caso de necessidade, ou visitas do Tribunal de Contas.
Devendo conter na pasta:
•

TCE (Termo de Compromisso de Estágio), devidamente assinado e

carimbado.
•

Ficha de Cadastro

•

Cópia do RG e CPF

•

Comprovante de residência

•

“PRINT” da tela do Sistema SABE com a data de início efetivo.

•

Folhas de frequência com devidos atestados anexados, se houver.

•

Requerimento de recesso

•

Requerimento de rescisão

•

Termo de rescisão

2)

As folhas de frequência devem ser confeccionadas mensalmente,

encaminhada para o local de estágio (email do supervisor), devolvido ao
CRH no 1º dia útil de cada mês devidamente preenchida e assinada. Após
os devidos lançamentos, arquivar juntamente com os documentos
relativos ao estagiário.
3)

O recesso do estagiário de nível superior deverá ser acordado

diretamente com o supervisor (Diretor do NPE) com a devida ciência do
Coordenador (Diretor do CRH) com 10 dias de antecedência, que efetuará
os lançamentos no SABE. Recomendamos que os recessos sejam
acordados no período de férias escolares, e com mínimo de 07 dias,
respeitando os limites legais.
4)

Nível Médio - O período de recesso será igual para todos os

estagiários. Ele será comunicado pela CGRH com a devida antecedência e
cadastrado automaticamente pela FUNDAP.
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Faltas - Deverão ser atribuídos os devidos descontos nos valores da

bolsa e auxílio-transporte nos casos de faltas injustificadas. No caso do
estagiário apresentar atestado, tanto para consulta médica ou sobre períodos
de afastamento, não sofrerá desconto algum. Períodos de afastamento
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maiores do que 15 dias deverão ser submetidos para análise desta CGRH.
Anexo ao presente:
1-

Folha de frequência;

2-

Requerimento de Recisão;

3-

Requerimento de Recesso do Estagio;

4-

Resolução SE 17/2015.
Roseli Maria do Amaral Pechta - Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br

NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
XVI PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ

Comunicamos a realização do XVI Prêmio Arte na Escola Cidadã, que
selecionará projetos inscritos nas cinco categorias:
Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos
Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
A inscrição poderá ser realizada gratuitamente pelo
professor por meio do Portal do Instituto Arte na Escola Cidadã (clique aqui
para acessá-lo) no período de 1 de abril a 17 de maio.
Para os projetos vencedores, o Instituto destinará o valor de 10 mil reais,
além de troféu, livros, certificado e a participação na edição de vídeodocumentário sobre o projeto, que é amplamente divulgado em nível
nacional. As escolas onde os projetos foram desenvolvidos também são
premiadas com livros, troféu e equipamentos. Clique aqui para assistir à
videoconferência gravada especialmente para a divulgação do prêmio, que
informa sobre os procedimentos para a inscrição.
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VIDEOCONFERÊNCIA

“LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICA EM SALA
DE AULA”
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A equipe de Língua Portuguesa informa que no dia 14 de maio, das 11h às
12h30, será realizada videoconferência com a Prof.ª Margarete Schlatter,
docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
coautora dos Referenciais Curriculares do Estado do Rio
Grande do Sul. Professores Coordenadores de Língua
Portuguesa, Professores Coordenadores das Escolas,
Professores de Língua Portuguesa e Professores das
Salas de Leitura estão convidados.
Na videoconferência “Leitura vai, escrita vem: prática em sala de aula”, a
Prof.ª Margarete, que também é autora do conteúdo, trará todas as
informações sobre o curso de atualização a distância, uma parceria da
Secretaria da Educação com o Portal Escrevendo o Futuro (clique aqui), que
disponibilizará vagas exclusivas para os professores da rede. O curso de 30
horas terá certificação válida para evolução funcional e já foi autorizado
pela EFAP, conforme publicação no Diário Oficial de 09.04.2015, Seção I p. 33.

CONCURSO CAMINHOS DO MERCOSUL
CONVOCATÓRIA 2015
O Ministério da Educação e Cultura – MEC e o Setor Educacional do
MERCOSUL - SEM, por meio de sua Assessoria Internacional, divulga a
abertura das

inscrições para o

Concurso

Histórico-Literário

Caminhos do MERCOSUL – Convocatória 2015.
Este ano, o Brasil será o país organizador do concurso. O objetivo é
promover a integração regional e cultural entre os países da América do Sul,
visando estimular e fortalecer a identidade MERCOSUL dos jovens
estudantes da região, por meio de uma experiência formadora na qual os
participantes, além de ampliarem seus conhecimentos, poderão vivenciar e
apreciar o valor da integração regional, respeitando a diversidade cultural.
O tema do concurso deste ano será “Floresta Amazônica: Patrimônio da
Humanidade”. Como prêmio, os seis jovens brasileiros selecionados farão
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uma viagem histórico- educativa para a Amazônia Brasileira, juntamente
com jovens selecionados pelos outros países envolvidos, com todos os custos
pagos pela organização.
O concurso é destinado a alunos entre 15 e 17 anos cursando o Ensino Médio,

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

com bom rendimento escolar e autorizados pelos pais ou responsáveis.
Os trabalhos deverão ser encaminhados, até 10 de julho de 2015,
para a Assessoria Internacional do MEC. Para mais informações, acesse o
site do MEC (clique aqui).

VIDEOCONFERÊNCIA DA SÉRIE
“MEDIAÇÃO E LINGUAGEM”

A equipe de Língua Portuguesa convida a todos para
assistir a mais uma Videoconferência da série
“Mediação e Linguagem”, com o tema “Nas Ondas
do Podcast”, a ser realizada no dia 20 de maio,
das 11h às 12h30.
Os Professores Coordenadores de Língua Portuguesa,
Professores Coordenadores das Escolas, Professores
de Língua Portuguesa e Professores das Salas de Leitura não podem perder.
Em breve, será enviado o Diário de Bordo para acompanhar esta
Videoconferência que auxiliará no desenvolvimento e coordenação dos
projetos de leitura e seus desdobramentos com recursos bastante acessíveis.
Vejam as experiências das Diretorias de Sertãozinho e de Capivari em OT
para a produção de vídeos, nos links a seguir:
 DE Sertãozinho, em 2014 (clique aqui)
 DE Capivari, em 2015 (clique aqui)
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Olimpíada Brasileira de Física
na Escola Pública - 2015

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Convidamos as escolas da Diretoria de Ensino Leste – 5 a participarem da
Olimpíada

Brasileira

de

Física

na

Escola

Pública

2015

(www.obfep.org.br).
A Olimpíada Brasileira de Física na Escola Pública (OBFEP) destinada
exclusivamente a estudantes do Ensino Médio e do último ano do Ensino

Editorial

Fundamental (8ª série/ 9º ano) de Escolas Públicas.
Nos últimos anos os alunos do estado de São Paulo têm se destacado na
categoria de escolas públicas estaduais com uma participação e premiação
expressivas. A OBFEP é realizada em duas fases que são aplicadas em dias

Coordenação

letivos e na própria escola sendo que na segunda há uma parte experimental

Solange Teresa Galetti

o que possibilita ao aluno contato com experimentação, tópico este que é

(Dirigente Regional de Ensino)

pouco difundido no Ensino Médio e Fundamental (Anos Finais).

Marta Regina da Costa Aguiar
(Dirigente Regional de Ensino em
exercício)

Elaboração de texto

A OBFEP é realizada em três níveis:
Nível A: para estudantes que cursam o 9º ano do Ensino
Fundamental;

Margareth Sasaki

Nível B: para estudantes que cursam 1ª e 2ª séries do Ensino Médio;

(Diretor I/NPE-LT5)

Nível C: para estudantes da 3ª série do Ensino Médio.

Roseli Maria do Amaral Pechta

DATAS IMPORTANTES:

(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos
(Diretor II/CIE-LT5)

Vera Lúcia Quinalia Solonca
(Diretor II/CAF-LT5)

Diagramação/Edição
Paulo Diego D’ Ovídio Silva



Data máxima para inscrição (online): 26 de maio



Data da prova da 1ª fase: 13 de agosto (nas escolas)



Data da prova 2ª fase: 20 de outubro (nas escolas)

Os detalhes do programa e calendário podem ser obtidos, assim como a
inscrição on-line, pela página: HTTP://www.obfep.org.br.

(Executivo Público – AT/LT5)

Contamos com a participação de todas as escolas.

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Para quaisquer dúvidas, entrar em contato com a Profª Valentina – PCNPFísica, pelo telefone 2602-1267 – Núcleo Pedagógico.

Margareth Sasaki – Diretor I/NPE-LT5
delt5npe@educacao.sp.gov.br

