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Termina domingo prazo para inscrição no
supletivo do ensino fundamental e médio
No ato da pré-inscrição,
exclusivamente pela
Internet, candidatos
selecionam as disciplinas
conforme seu grau de
escolaridade

A té o dia 26, domingo, estarão
abertas, gratuitamente, as pré-
inscrições para os exames suple-

tivos do ensino fundamental e médio,
exclusivamente pela Internet, na página
da Secretaria Estadual da Educação
(www.educacao.sp.gov.br- link Exames
Supletivos 2005). No ato da pré-inscri-
ção, os candidatos selecionam as disci-
plinas de acordo com seu grau de esco-
laridade. Não precisam fazer as provas
de todas as matérias no mesmo ano,
mas só receberão o diploma de conclu-
são do ensino fundamental ou médio
quando obtiverem aprovação integral
em todas as disciplinas. O exame suple-

Premiados os vencedores da Olimpíada de Química do Estado
Apresentar assunto sério aos jovens por

meio de competição lúdica. Essa foi a pro-
posta da Olimpíada de Química do Estado,
organizada anualmente desde 1997 pelo
Instituto de Química da USP. A competição
é realizada em três fases e visa a aumentar
o interesse dos alunos do ensino médio
pelas ciências exatas e, principalmente,
fazer com que compreendam a ciência
como algo vivo e presente na vida cotidia-
na. Todos os anos, o tema da edição
seguinte é escolhido por meio de enquete
com os alunos participantes. Em 2005, o
vencedor foi Biocombustíveis: aspectos
químicos, ambientais e econômicos.
Enviaram redações para a primeira fase da
disputa alunos dos primeiros e segundos
anos do ensino médio de 2,5 mil escolas.

Na etapa seguinte, professores de
cada instituição de ensino selecionaram
quatro redações e as submeteram à
banca examinadora da olimpíada, com-
posta por docentes da USP, doutores em
química. O grupo separou cem textos
para a fase final e premiou os 20 melho-
res com a publicação na Revista
AllChemy. No dia 4, foi realizada no
Instituto de Química da USP a etapa final.
Na solenidade, os alunos assistiram à rea-
lização de três experiências. Depois, res-
ponderam às questões da prova, relacio-
nadas com os experimentos vistos e com
o programa de química do ensino médio. 

Medalha de ouro – Enquanto espera-
vam pelo resultado final, os estudantes

participaram de churrasco de confra-
ternização com os professores da
comissão organizadora, visitaram labo-
ratórios e assistiram a palestras com
temas relacionados à olimpíada. Foram
concedidos certificados de participação
da fase final a todos os participantes –

alunos e professores orientadores.
Todos os anos são entregues 20

medalhas para cada série, sendo que as
medalhas de ouro foram oferecidas junto
com os prêmios em dinheiro. O melhor
aluno da terceira série recebe também o
prêmio Prof. Geraldo Vicentini – uma

placa e mil reais –, oferecido pelo
Instituto de Química da USP. Em 2005, o
ganhador foi Caio Borba Casella, do
Colégio Bandeirante, de São Paulo.

Rogério Silveira
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Pinóquio ganha vida em painéis gigantes 
e peça teatral no Memorial do Imigrante
Além da peça (encenada por alunos do Colégio Dante Alighieri), a exposição 
traz capas de livros publicados em mais de 260 línguas e dialetos

Ahistória do boneco de madeira que
ganha vida e sonha tornar-se um
menino de verdade estará em

exposição no Memorial do Imigrante do
dia 26 de junho até 31 de julho. Pinóquio
pelo Mundo – Pinocchio nel Mondo traz
a reprodução de capas originais de livros
publicados em diversas línguas em 25
painéis gigantes que compõem a mostra.

Além da exposição de painéis e livros
do menino travesso, cujo nariz cresce
quando mente, no dia da abertura do
evento, às 15 horas, alunos do Colégio
Dante Alighieri farão apresentação única
e exclusiva aos visitantes. Sob a direção
de Petulla Elentério, os componentes do
Grupo de Teatro encenarão, pela primeira
vez fora dos muros do colégio, a peça
Pinocchio – Era uma vez um pedaço de
madeira... Os livros foram especialmente
cedidos pelo Colégio Dante Alighieri,
Scuola Italiana Eugenio Montale, Istituto
Italiano di Cultura, Livraria Italiana, CEU
Campo Limpo, Dr. Amedeo Bobbio e pelo
Circolo Toscano.

Aventura e ética – Clássico da literatura
infantil, publicado em 1883 por Carlo
Collodi, pseudônimo de Carlo Lorenzini
(1826-1890), foi traduzido em mais de
260 línguas e dialetos. Pinocchio, no ori-
ginal em italiano, Polichinelo, Pinocho,
Pinokjo, Pinoculus, Pinokkio, Pinokio até
o nosso Pinóquio são algumas das ver-
sões que seu nome adquiriu nos livros
editados em todas as partes do planeta.

Criado pelo marceneiro Gepeto a par-
tir de um toco de árvore, Pinóquio passa
por aventuras até se tornar um menino
de verdade. Povoados de magia e emo-
ções que habitam o imaginário infantil e
adulto, os personagens evocam questões
éticas: a escolha entre o bem e o mal,
entre a verdade e a mentira, temas sem-
pre atuais e de caráter  universal. 

Claudeci Martins
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Cetesb economiza 30% na primeira compra realizada via BEC
Na primeira aquisição de materiais

que a Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb) fez
por meio da Bolsa Eletrônica de
Compras (BEC), neste mês, a compa-
nhia economizou, em média, 30%. Um
dos itens adquiridos – caixa térmica de
polipropileno, com revestimento inter-
no de poliuretano – tinha preço inicial
de R$ 113 e saiu por R$ 71, desconto

superior a 37%. A BEC é um sistema
instituído pelo governo do Estado que
utiliza a Internet para possibilitar que
secretarias estaduais, empresas estatais
e universidades públicas paulistas com-
prem, entre outras coisas, materiais de
consumo e de construção. O gerencia-
mento básico do sistema é feito pelos
responsáveis pela BEC, incluindo o
cadastramento on-line dos fornecedo-

res e dos funcionários da Cetesb encar-
regados de administrá-lo.

A empresa fornece as especificações
dos materiais e estabelece dia e horário
da negociação, quando os fornecedores
fazem suas ofertas por meio eletrônico.
As aquisições pela BEC têm limite máxi-
mo de R$ 8 mil. A partir desse valor, as
compras devem ser feitas por outras
modalidades, como o Pregão Presencial,

que, como indica o nome, implica a pre-
sença dos vendedores no ato da negocia-
ção. O prazo para a entrega dos mate-
riais comprados via BEC é de oito dias. Se
não corresponderem ao especificado na
solicitação eletrônica, poderão ser devol-
vidos de imediato, não incorrendo em
prejuízos para o comprador.

Da Agência Imprensa Oficial

Orquestra Sinfônica
abre inscrição para
programas 
educacionais

Estão abertas as inscrições para os
eventos didáticos e cursos de formação
continuada em educação musical do
Programa Descubra a Orquestra, ofereci-
dos pela Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo (Osesp) e Secretaria da
Cultura, em parceria com a Secretaria da
Educação. A programação tem duas ver-
tentes: a primeira é destinada a estudan-
tes do ensino básico e de instituições
socioculturais (inclusive projetos manti-
dos por empresas que integram o grupo
de patrocinadores da Osesp); a segunda
atende especificamente a estudantes de
música.

Além da Osesp, apresentam-se a
Orquestra Sinfônica da Universidade de
São Paulo, a Orquestra Sinfônica de
Santo André, a Orquestra Filarmônica de
São Caetano do Sul e a Sinfonieta
Fortíssimo, da Tucca. As escolas do ensi-
no básico e instituições devem fazer as
inscrições até o dia 30, por meio de seus
diretores e/ou professores. Os educado-
res presentes à programação também
participam de workshops ou cursos sobre
música orquestral, nos quais recebem
subsídios para trabalhar o repertório dos
eventos em suas aulas.

Da Agência Imprensa Oficial

tivo é realizado pela Secretaria de
Estado da Educação uma vez por ano.

Os estudantes devem se preparar por
meio de cursinhos, individualmente ou
em cursos oferecidos por escolas públicas
ou particulares. A relação completa do
conteúdo programático do exame suple-
tivo 2005 consta da página da Educação
(link mencionado acima).

Os candidatos sem acesso à rede
devem procurar escolas estaduais, dire-
torias de ensino, núcleos de informática.
Os computadores nesses locais estarão
disponíveis para o cadastro até amanhã.

Outra opção para se informar dos
endereços dos espaços públicos em que
há Internet é ir pessoalmente à Diretoria
de Ensino de sua região. O interessado
poderá, ainda, efetuar sua inscrição nos
Infocentros da capital, Grande São Paulo,
interior e litoral (endereços no portal
www.saopaulo.sp.gov.br).

Da Agência Imprensa OficialSupletivo: pode fazer quem tem 15 anos (ensino fundamental) ou 18 (ensino médio)

Critérios de inscrição para o exame supletivo
Para o Ensino Fundamental:
Ter 15 anos ou a completar até o

último dia de pré-inscrição (26 de junho).
Para o Ensino Médio:
Ter 18 anos ou a completar até o

último dia de pré-inscrição.
Quem efetivar seu cadastro nas

escolas estaduais deverá apresentar

documento de identidade (original e
cópia) e conferir os dados com o fun-
cionário da repartição, antes de efeti-
var a pré-inscrição. 

De 11 a 15 de julho, os pré-inscri-
tos deverão confirmar a inscrição no
site www.educacao.sp.gov.br, link
Supletivos/2005, também pela In-

ternet. O candidato poderá imprimir o
comprovante que contém o número
de inscrição, a Diretoria de Ensino de
jurisdição, os dados informados e o
conteúdo programático das matérias.

Só poderão prestar os exames aque-
les que confirmarem sua inscrição. No dia
do exame, as pessoas devem comprovar

idade mínima exigida, mediante apresen-
tação de documento original de identi-
dade, carteira de trabalho ou carteira
nacional de habilitação. Dia, horário e
local de realização das provas serão divul-
gados a partir de setembro, no endereço
eletrônico em que foi processada a pré-
inscrição ou nos postos de inscrição.

SERVIÇO
O Memorial do Imigrante fica na Rua
Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca.
A inauguração da exposição será no dia 26,
domingo, às 14 horas.
Visitação: de terça-feira a domingo, das 10
às 17 horas (inclusive feriados).
Ingresso: R$ 4,00 e R$ 2,00 para estudantes
dos ensinos fundamental, médio e superior.
Entrada gratuita para menores de 7 anos e
adultos com mais de 60 anos

SERVIÇO
Para realizar a inscrição, os interessados
devem acessar o site
www.osesp.art.br/educacionais e fazer 
o download da ficha de inscrição e das
normas de participação para os eventos
didáticos

Programas ensinam a gostar de música
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Professores fizeram demonstração dos experimentos, que deram a Caio Casela (foto à direita) o primeiro prêmio

Pinóquio pelo mundo: no alto (esquerda), a reprodução da primeira capa (1883)
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