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PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
ETI - ADESÃO AO PROGRAMA SUPERAÇÃO JOVEM 2016

Mural

NÚCLEO EDAGÓGICO – NPE

Centro de Informações
Educacionais e Gestão
da Rede Escolar

O prazo para adesão à parceria com o Instituto Ayrton Senna, com vistas
ao desenvolvimento do Programa SuperAção Jovem, nos componentes
curriculares: Leitura e Produção de Texto e Experiências Matemáticas, da
Parte Diversificada da Matriz foi ampliado para 22 de dezembro,

Orientações fundamentais do
CIE/NRM, sobre atendimento
a demanda, foram encaminhados na mensagem 1094. Leiam
com atenção!

Informamos que:

Lembramos que o prazo para
lançamento do rendimento
individualizado, no sistema
JCAA, finaliza em 21/12/2015.

2- preencher o formulário online de inscrição;

- Cada Unidade escolar deverá:
1- acessar o Termo de Adesão ao Programa SuperAção Jovem,
disponibilizado abaixo, o qual estabelece critérios que ao serem aceitos
implicarão adequado cumprimento no desenvolvimento do Programa;
- a CGEB disponibilizará 80 vagas que serão preenchidas com as ETI que
atenderem aos critérios de seleção, ora encaminhados;
- deixarão de ter parceria renovada, as unidades escolares que, nos dois
últimos anos, não cumpriram com suas atribuições e responsabilidades no
Programa, tanto em relação aos gestores das DEs responsáveis por
acompanhá-lo, como aos profissionais das unidades escolares envolvidas,
acabando

por comprometer o atendimento das expectativas de

aprendizagem preconizadas, para os devidos anos, nos componentes
curriculares citados.
Para realizar a inscrição é necessário:
 Acessar o link a seguir “Termo de Adesão ao Programa

Superação

Jovem” em:
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHTHl3YlEzTVVseTQ/view ,

para conhecer as atribuições e responsabilidades das equipes
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envolvidas;
 Para acessar e preencher segundo o link Formulário de Adesão ao
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Programa Superação Jovem (clique aqui).

No início de 2016, após o processo de atribuição de aulas, será
enviado novo comunicado orientando a respeito dos processos
formativos e suas modalidades, as respectivas datas de formação, o
material didático que subsidiará a implementação do Programa e
outras orientações.
Por fim, será informado também a respeito da etapa final do Plano de
Curso de Programa SuperAção Jovem, chamada de Apropriação de
Resultados que ocorre por meio do evento “Circuito de Juventude”.
Qualquer dificuldade no preenchimento do formulário anexo, entrar
em contato, com Priscila Santos, pelo e-mail psantos@ias.org.br .
Nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2016 será realizado o 2° Curso de
OLIMPÍADA DE NEUROCIÊNCIAS DE SÃO PAULO
E CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E
ALUNOS
Formação em Neurociências para docentes e estudantes da educação
básica de ensino. Essa proposta tem como objetivo preparar os
estudantes para a 2ª Olimpíada de Neurociências de São Paulo (Brain
Bee SP), a qual visa estimular o interesse pela pesquisa científica nas
diferentes áreas das neurociências e acontecerá em 19 de março de
2016.
O evento não tem fins lucrativos e a participação é aberta para
estudante do ensino básico, entre 14 e 19 anos.
Horário: das 08h às 18h .
Local: no Auditório Kleinberger do Hospital Israelita Albert Einstein
Endereço: Av. Albert Einstein, 627, Morumbi, (Bloco D, 3º andar),
São Paulo - SP, CEP 05652-900 .

Secretaria de Estado da Educação Diretoria
de Ensino – Região Leste 5

Página | 3

Para mais informações sobre o curso e a olimpíada, inscrições nos
eventos e dúvidas acesse o link:
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http://www.einstein.br/pesquisa/instituto-do-cerebro/ii-olimpiada-deneurociencias/Paginas/default.aspx

