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 Quem Falta Faz Falta   

      
  

O abandono escolar ainda persiste como um dos maiores desafios para a democratização e acesso à 

educação. Para assegurar este direito, a Secretaria Estadual de Educação, através da Resolução SE 42 de 

18/08/2015, instituiu o projeto “Quem Falta faz Falta”, que busca minimizar a evasão escolar, bem como as 

faltas sem necessidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação serão aplicadas, aos alunos que 

atingem 10% das faltas, ações preventivas tais como: comunicado aos pais ou responsáveis e parcerias com 

órgãos colegiados e instituições auxiliares (Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres e Grêmio 

Escolar). Quando essas faltas atingirem em torno de 20%,deverá ser acionado o Conselho Tutelar e a Vara 

da Infância e Juventude, além de iniciar imediatamente o procedimento de compensação de ausências, com 

a recuperação dos conteúdos e habilidades não desenvolvidas por meio da utilização do material de apoio 

oficial (caderno do aluno) e conteúdos digitais do Currículo+. 

Ações desenvolvidas pela Diretoria de Ensino 

Reunião com Diretores: - Os senhores diretores das unidades escolares compareceram em reunião na 

Diretoria de Ensino da Região de Catanduva para, dentre outros assuntos, tratar do esclarecimento de 

dúvidas sobre o projeto “Quem Falta faz Falta”. Foram realizados debates e proposições sobre as ações 

  



para erradicação da evasão escolar.  

Reunião com o Grêmio Estudantil:- O Programa Escola da Família realizou na Diretoria de Ensino reunião 

com os representantes dos Grêmios Estudantis das escolas estaduais, com o objetivo de discutir ações 

direcionadas para o projeto “Quem Falta faz Falta”. Os alunos do Grêmio Estudantil foram orientados para 

o desenvolvimento de ações concernentes ao projeto, com o intuito de colaborar com sua atuação na 

unidade escolar, pois possuem maior proximidade com os alunos.  

 

     Parcerias por uma escola 
sustentável  

  
Diretoria de Ensino de Catanduva 

realiza Orientação Técnica – 
“Elementary, my dear ...” para 

entrega de mais um kit de filmes do 
Programa ‘Cultura é Currículo’. 

    

  Mais uma importante ação da Diretoria de Ensino 
de Catanduva – SP foi a Orientação Técnica sobre 
Educação Ambiental com o tema “Vamos 
construir Escolas Sustentáveis?”. 
Na última Segunda-Feira (14/09/15) durante a 
reunião pedagógica do Programa Escola da 
Família foi realizada a tríplice Parceria entre 
Grêmio Estudantil, Interlocutores de Educação 
Ambiental e Programa Escola da Família, para 
discussão do tema e formação de Alunos 
Interlocutores. 
Participaram da Orientação Técnica um aluno 
representante do Grêmio Estudantil de cada 
escola, Vice-diretores/Educador Profissional do 
Programa Escola da Família e Professores 
coordenadores do Núcleo Pedagógico das áreas: 
Geografia, História, Filosofia, Ciências, Biologia e 
Projetos Especiais. 
A proposta para este dia de trabalho foi 
promover um diálogo sobre sustentabilidade, 
sobre a importância do grêmio na escola, a 
responsabilidade que temos sobre o planeta e 
seus recursos e, principalmente, entender que 
temos a possibilidade de resgatar cada pessoa da 
comunidade, trazendo-os para esta nobre, 
importante e imprescindível luta.  
A missão dos alunos na sua unidade escolar é a 
realização de um plano de ação, junto aos seus 
pares, que possa transformar sua escola em uma 
“Escola Sustentável”. 

 

  Estiveram reunidos na manhã do dia 17 de 
setembro, na Diretoria de Ensino, para 
receberem mais um kit do Programa “Cultura é 
Currículo – O Cinema vai à Escola”, Professores 
Coordenadores e Professores de Inglês das 26 
Escolas Estaduais de Catanduva e região, 
totalizando 52 educadores. O encontro faz parte 
da orientação técnica “Elementary, my dear...”. 
Todo um ambiente misterioso e místico foi 
preparado para receber os educadores. 
O filme apresentado foi “O Enigma da Pirâmide”, 
sob a responsabilidade dos Professores 
Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNPs) 
Édison Yuquechique Itao – Arte, Marilza 
Paludetto - História e Valquíria Caron Galo – 
Inglês e em parceria com Carlos Eduardo Pelicano 
– Filosofia, Leandro Cabrera – Escola da Família e 
Marcelo Rampin – Geografia.  
“Preparamos tudo, desde a entrada até a sala de 
exibição com um clima diferente, para que o 
público presente entre no clima. Há um clima de 
suspense no ar, que culminará com uma oficina 
contida no Caderno de Cinema do Professor, 
envolvendo todos os participantes. Tudo isso foi 
feito para que os professores e coordenadores 
levem para suas escolas novas ideias e criem nos 
alunos uma expectativa para assistirem os filmes 
e sirva também como estratégia de ensino. Os 
professores convidados foram da disciplina de 
inglês, mas a cada ano vem um professor de 
disciplina diferente”, informa o PCNP Édison 
Yuquechique Itao. 

  

  

 
 

  



  

  

  

Orientação Técnica “Elementary, 
My Dear...: Gêneros Textuais” 

Parte II 
 

Escolas classificadas para Final 
Estadual do JEESP – 

Taquaritinga – SP e Atletismo 
em São Paulo 

 

  

  

 No dia 17/09/2015 foi realizada Orientação 
Técnica para os professores de Inglês com o 
objetivo de aprimorar e desenvolver a 
competência leitora, através do trabalho com 
diferentes gêneros textuais em Língua Inglesa. 
O trabalho com gêneros textuais diversos em 
língua inglesa possibilita o (re)conhecimento de 
 habilidades importantes para orientação e 
sensibilização do aluno em relação ao mundo 
multilíngue e multicultural em que vive, além 
de conscientizá-lo de diferenças culturais, 
levando-o a respeitar o outro e conhecer 
melhor a si mesmo. 
 Além disso, o conhecimento dos discursos em 
língua estrangeira, mais especificamente o 
inglês, a língua franca da contemporaneidade, 
pode permitir maior acesso aos mais diferentes 
tipos de conhecimento no mundo globalizado 
contemporâneo. 
 
 

  

A Diretoria de Ensino parabeniza as Unidades 
Escolares que foram para a Final Estadual da 
Etapa I dos Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo, Categoria Infantil, na cidade de 
Taquaritinga de 25/09 a 03/10/2015. 
Competindo nas seguintes modalidades: E.E. 
Giuseppe Formigoni - Santa Adélia – Handebol 
Masculino (4º lugar do Estado); E.E. João 
Gomieri Sobrinho – Palmares Paulista – Futsal 
Masculino (4º lugar do Estado); E.E. Capitão 
Horácio Antonio do Nascimento - Tabapuã – 
Xadrez masculino e E.E. Barão do Rio Branco - 
Catanduva – Xadrez feminino (3º lugar do 
Estado). 
Desejamos sorte aos alunos da E.E. Paulo de 

Lima Corrêa – Catanduva e E.E. Mário Florence 

– Novo Horizonte que irão participar da Final 

Estadual de Atletismo, na cidade de São Paulo, 

no período de 06/10 a 09/10/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  Cinema no Programa Escola da 
Família 

  
Tecnologia e Reciclagem- Um 

olhar para o futuro  

  
  

  O Programa Escola da Família realizou no dia 
20/09/2015 a estreia do “Cinema no Programa 
Escola da Família” um projeto em parceria com o 
Programa Cultura é Currículo ambos da 
Secretaria Estadual de Educação. 
O projeto tem como objetivo proporcionar a 
comunidade escolar e extraescolar um espaço 
adequado para a exibição de filmes, permitindo o 
acesso à cultura, ao entretenimento e ao lazer, 
uma vez que possibilita que as pessoas carentes 
tenham a oportunidade de viajar no fantástico e 
encantador mundo do cinema. 
Todas as escolas que possuem o Programa Escola 
da Família da Diretoria de Ensino de Catanduva 
aderiram a este novo projeto. O ambiente escolar 
foi transformado pela equipe local (Vice-diretor, 
Educador Profissional, Educador Universitário, 
Aluno Empreendedor e Voluntário) deixando-o 
com características de um cinema, modificando 
este espaço com o tema do filme.   
As escolas tinham como opção para exibição 
neste dia três títulos de filmes:  
1º - Enigma da Pirâmide – opção de 13 escolas 
2º - A Invenção de Hugo Cabret - opção de 06 
escolas 
3º - Contos da Noite – opção de 02 escolas. 
O Programa Escola da Família, como 
costumeiramente faz, preocupou-se em acolher 
todos os participantes da melhor maneira 
possível oferecendo-lhes Pipoca, bolo, suco e 
demais quitutes. 

   
No dia 19/09/2015, ocorreu em São Paulo o “4º 

Congresso de Boas Práticas em Sala de Aula”. 

Este Congresso teve a parceria da SEE e 

“Parceiros da Educação”. Na ocasião, foram 

apresentados 140 projetos selecionados em todo 

o estado. A Escola de Ensino Integral E.E. Profª 

Shirley Camargo Von Zuben, da cidade de Novo 

Horizonte foi destaque neste Congresso, 

apresentando o Projeto: “Tecnologia e 

Reciclagem - Um Olhar Para o Futuro”, projeto 

desenvolvido pelo aluno: Ricardo José Peruzi, 

durante a Eletiva de Robótica.  

Nestas aulas diferenciadas os alunos, além de 

desenvolverem o raciocínio lógico, a criatividade, 

também buscam soluções de problemas e 

alternativas para a reciclagem, utilizando a 

tecnologia (arduíno), desenvolvendo o 

protagonismo juvenil, o conhecimento e a 

autonomia.  Esse projeto foi orientado pelos 

professores: Edson Ferreira de Aguiar (Física), 

Lucimara Polimeno Cantareli (Química), Evely 

Magri (Matemática) e um parceiro: o senhor 

Lucio Polimeno, formado em automação 

industrial.  
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