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Aluno Jader Ribeiro da EE. Profº Bento de 
Siqueira viverá experiência de ser Deputado Federal 

por um dia 

  
 

      
  

 
A 12ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro contará com 78 estudantes de todo o Brasil 
classificados para vivenciarem a experiência de ser deputado jovem por um dia em Brasília. O 
evento acontecerá de 20 a 25 de setembro e é desenvolvido pela Câmara desde 2004. O jovem 
Jader Antonio Ribeiro, estudante da 3ª série do ensino médio, da Escola Estadual Professor Bento 
de Siqueira, de Marapoama é um desses jovens classificados para viverem a experiência de 
deputado por um dia. Jader foi classificado entre as 11 das vagas destinadas para o estado de São 
Paulo e apresentará Projeto de Lei voltado para a Educação. A ação propicia aos jovens 
estudantes a oportunidade do exercício da cidadania, da representação política, da vivência do 
processo legislativo e da liderança, o aluno juntamente com os demais jovens representará um 
mandato legislativo de uma semana, formarão uma mesa diretória própria e participarão de 
comissões temáticas. 
“Os jovens discutirão e votarão projetos sobre os mais variados temas. Mostrarão suas ideias e 
conviverão com a diversidade de opiniões. Conhecerão um pouco de cada canto do país por meio 
dos mais variados sotaques. Vivenciarão alguns desafios da democracia, da representação e da 
política”, ressalta a Dirigente Regional de Ensino Profa Maria Aparecida Cheruti. 
 

 
  



     Orientação Técnica: Sala de 
Leitura 

  Inauguração Sala de Leitura     

  No dia 13/08/2015 foi realizada orientação 

técnica para todos os Professores das Salas 

de Leitura. Foram momentos muito 

enriquecedores, onde os professores 

assistiram a Videoconferência, receberam 

orientações sobre as propostas pedagógicas 

do Programa e também de como mobilizar e 

mediar à participação da comunidade escolar. 

Após a Videoconferência os professores 

experientes socializaram as experiências 

exitosas com os professores iniciantes. Esta 

ação, com certeza, muito auxiliará o 

desenvolvimento dos trabalhos de todos os 

envolvidos.  O Programa Sala de Leitura é 

uma parceria da Secretaria de Educação de 

São Paulo com o Instituto Ayrton Senna e 

tem com objetivo formar novos leitores, 

fortalecer a aprendizagem escolar e permitir 

que os alunos aprendam a ser, conviver, 

conhecer e fazer. 

  No dia 20/08/2015 foi realizada a 

inauguração da Sala de Leitura da EE Nicola 

Mastrocola. O evento ocorreu com 

apresentação da fanfarra, poesias e 

encenações sobre a vida de Clarice Lispector, 

Ėrico Veríssimo, Monteiro Lobato e Cecília 

Meireles. Os alunos, coordenados pela 

Professora Deise – responsável pelo 

Programa Sala de Leitura (professora 

iniciante), elegeram dentre os quatro autores 

aquele que daria o nome para a Sala que seria 

inaugurada.  

Neste dia a Professora Deise realizou a 

Mobilização dos alunos e após as 

apresentações disse qual foi o grande 

vencedor da eleição. 

Foram momentos de muita emoção e torcida. 

Agora, a Sala de Leitura tem o nome de José 

Bento Monteiro Lobato, ou apenas, 

“Monteiro Lobato”, grande escritor 

brasileiro!! 

 

  

  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

  

  



  ARTE, LINGUAGEM E 
CONHECIMENTO 

  
Finalistas da Fase Regional do 

JEESP 

  
  

 Realizado no dia 27 de Agosto, na Diretoria de 
Ensino de Catanduva, orientação técnica – 
“Arte, Linguagem e Conhecimento: ampliando 
possibilidades IV”. Com o intuito de orientar e 
subsidiar o trabalho do professor, quanto à 
organização, planejamento das ações 
pedagógicas, articulação das habilidades entre 
as áreas de conhecimento, apresentação da 
Plataforma Foco Aprendizagem com foco nas 
habilidades que ainda não estão consolidadas 
em Língua Portuguesa e Matemática e 
elaboração de questões. 

  

As Escolas Estaduais  Barão do Rio Branco, 
Capitão Horácio Antônio do Nascimento, 
Giuseppe Formigoni e João Gomieri 
Sobrinho, estão classificadas para a Fase 
Regional dos Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo nas modalidades de xadrez 
feminino e masculino , handebol masculino 
e futsal masculino,  que acontecerá nos dias 
02 e 09/09/2015 em São José do Rio Preto e 
Votuporanga. A Diretoria de Ensino de 
Catanduva parabeniza todos os nossos 
alunos! 

  

  

  5º Fórum Juvenil - 
Soroptimistas Catanduva 

  
Escola Sustentável parceria do 

Programa Nascentes 

  
  

  No dia 29/08/2015 foi realizado o 5º Fórum 
Juvenil, evento que acontece a cada dois 
anos e que tem como objetivo estimular a 
troca de experiências, exercícios de 
liderança, estímulo a raciocínio e fluência 
verbal, além de reforçar a cidadania, 
colocando em discussão assuntos atuais, 
entre alunos do Ensino Médio. Nesse ano o 
tema foi “Construindo pontes para um 
mundo melhor”. 
Escolas de Catanduva e região, das redes 
estadual e particular, foram convidadas a 
selecionarem dois alunos para participarem 
da manhã de debate.  
Os dois alunos selecionados para 
participarem do Fórum Brasil foram: Felipe 
Ottone Leão, estudante do Colégio 
Ressureição e Giovana Apolaro Volki, da EE. 
Dr. Nestor Sampaio Bittencourt de 
Catanduva, para participar em outubro do 
Fórum Regional Brasil das Soroptimistas. 

  A parceria é um pretexto pedagógico para 
fortalecer as escolas na continuidade das 
açõesrumo à construção de escolas 
sustentáveis, numa perspectiva 
de Sensibilização, Informação, Mobilização e 
Ação sobre o uso da água, conservação ou 
recuperação de nascentes e matas ciliares 
da região. As escolas manifestaram interesse 
na parceria através de uma ficha de adesão 
que, juntamente a um produto 
educomunicativo elaborado pela equipe 
escolar servirá para certificar a unidade 
escolar. As escolas são: EE Elmira G. Pereira, 
EE Alfredo Minervino, EE Barão do Rio 
Branco, EE Profa. Dinorah S. Borges, EE 
Nicola Mastrocola, EE Vitorino Pereira, EE 
Ruth Dalva F. Farão,EE Bento de Siqueira, EE 
Izabel Lerro Ortenblad, EE Mário Florence, 
EE Pedro T. de Queiroz, EE Profa. Shirley C. 
V. Zuben, EE João Gomieri Sobrinho, EE Dr 
Carlos A. Froelich, EE Capitão Horácio A. do 
Nascimento. 
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