
 DIRETORIA DE ENSINO DE CATANDUVA 
  

  

 Abertura da “Olimpíada Literária”   

      
  

 

Em virtude do tema “Olimpíada” estar em evidência no ano de 2016, o projeto “Olimpíadas 

Literária” justifica-se pelo fato de envolver a leitura em seus diversos gêneros e modalidades dentro 

desse contexto que tanto atrai crianças e jovens à medida que dentro do mesmo serão criadas 

equipes colaborativas de leitura que disputarão em diversas modalidades questões literárias e 

também informativas sobre as doenças transmitidas pelo perigoso mosquito Aedes aegypti, além da 

gripe influenza (H1N1).  

O projeto foi idealizado pela equipe de jovens parceiros da Sala de Leitura “Monteiro Lobato” sob a 

mediação da professora responsável pela mesma, Deise Ignotti Costa, que sempre conta com total 

apoio da Diretora da Unidade Escolar, Isabel Cristina Ishisato. 

 
  



A cerimônia de abertura da “Olimpíada Literária” da E.E. Nicola Mastrocola aconteceu na última 

quinta-feira, sete de abril. Durante a cerimônia foram apresentados ao público, além do Projeto 

Olimpíada Literária, todos os demais projetos de leitura que já estão sendo desenvolvidos: Projeto 

Centopeia, Quebra-Cabeça, Varanda Literária, Cine Literário e Criador e Criatura; todos voltados 

para o desenvolvimento do gosto pela leitura e proficiência leitora dos alunos. No evento, os jovens 

parceiros apresentaram as quatro equipes nas quais todos os alunos e professores foram 

subdivididos; as obras literárias que serão trabalhadas até o final do semestre para que todos se 

sintam preparados e com autonomia para participarem das provas que acontecerão somente em 

agosto quando as Olimpíadas Rio/2016 também estarão acontecendo.  

Apresentamos também os temas para o Ensino Fundamental: Monteiro Lobato: vida e obras / 

Saúde: a hora é agora! E para o Ensino Médio: Obras literárias: passaporte para o Ensino Superior / 

Saúde: a hora é agora!. Incluíram-se aos temas, estudos de textos informativos sobre as doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti e pelo vírus H1N1, devido à necessidade de prevenção e mudança 

de atitudes frente às epidemias.  

Os alunos fizeram diversas apresentações, dentre elas a dramatização de uma das obras de 

Graciliano Ramos: Vidas Secas, além da “invasão” da boneca de pano Emília, personagem criada 

pelo grande mestre Monteiro Lobato onde exigia que os alunos não dessem ouvidos às 

apresentações anteriores, deviam ler apenas “Memórias de Emília”, pois, segunda ela, esse seria o 

livro mais importante da Olimpíada. 

A Sala de Leitura conta com a parceria da premiadíssima Cia de Teatro “Casa Amarela” no projeto 

Criador e Criatura, que visa à aproximação dos alunos, não apenas da arte, mas também de seus 

criadores. Os artistas da companhia estiveram presentes no evento para conversar com os alunos 

sobre o espetáculo que apresentarão na escola no próximo dia dezoito. 

Pudemos ainda, contar com a presença da Supervisora da escola Luciana Bianchini Lopes e da 

Supervisora da Sala de Leitura, Marisete. 

Encerrando o evento, tivemos a entrada em grande estilo da “Tocha Literária” que foi “entregue” ao 

nosso patrono Monteiro Lobato que acendeu a pira emocionando a todos os presentes. 

 

 



     Grêmio Estudantil 2016   Educação em Saúde – Combate ao 
Aedes aegypti     

  As escolas estaduais da Diretoria de Ensino da 
Região de Catanduva estão na reta final do 
processo de eleição do Grêmio Estudantil. 
Várias etapas já foram concluídas, por 
exemplo, inscrições das chapas, entrega dos 
planos de ação e campanha eleitoral. Os 
alunos utilizaram os mais diversos recursos 
para viabilizar as propostas das chapas: 
cartazes, mídias sociais, debates e explanação 
de ideias. Através de uma ação conjunta entre 
a escola e a Diretoria de Ensino, muitas delas 
aderiram ao sistema de voto eletrônico com 
apuração imediata após o término das 
eleições. 
O Grêmio Estudantil tem como objetivo criar 
um ambiente democrático na escola, 
fomentando o debate entre alunos, 
promovendo o protagonismo juvenil, 
executando boas práticas e desenvolvendo 
ações que envolvam toda a escola: gestores, 
professores, funcionários e alunos, inclusive 
aos finais de semana, nas escolas que 
possuem o Programa Escola da Família. 
A Secretaria Estadual da Educação 
disponibilizou o material “Grêmio em Forma 
Vol.2” sugerindo modos de organização e 
estruturação dos Grêmios nas escolas. Este 
material está disponível para download 
gratuito através do link 
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/ar 
quivos/documentos/1095.pdf 
 

  Em continuidade às ações de prevenção à Dengue, 
Chikungunya e Zika, de 04 a 08 de abril de 2016 foi 
realizada a Semana de Mobilização contra o Aedes 
aegypti, que teve como objetivo intensificar as 
atividades de combate ao mosquito e diminuir a 
incidência dessas doenças. No período, algumas 
ações foram implementadas ou intensificadas, 
como: ·         Abordagem do tema na programação 
curricular – Proposta de ação;      
·         Realização de ações preventivas envolvendo 
estudantes e comunidade escolar, principalmente a 
eliminação de criadouros do mosquito; 
·         Realização da “ronda semanal” conforme 
orientação enviada anteriormente a todas escolas 
para discussão no Planejamento 2016; 
·         Orientação sobre os sintomas das doenças  e 
para a procura da Unidade Básica de Saúde ; 
·         Articulação com as Regionais da 
Superintendência de Controle de Endemias – 
SUCEN, com o intuito de buscar orientação sobre 
descartes adequados e eliminação de eventuais 
criadouros de mosquito. 
O Dia D  de eliminação do Aedes aegypti foi 
realizado no dia 07 de abril, data em que se 
comemora o Dia Mundial da Saúde, instituído pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS desde 1948, 
com a finalidade de conscientizar a população sobre 
as principais questões de saúde. Este ano a OMS 
dedica a data ao tema da Diabetes. 
Os índices de infestação do mosquito e o número de 
casos de dengue, chikungunya e zika apresentados 
pela SUCEN apontam a necessidade de renovar e 
intensificar as ações e propostas de trabalho, de 
modo a envolver também familiares e responsáveis, 
além da comunidade escolar. Nesse sentido, foi 
apresentada às escolas uma proposta de ação, 
que deve ser incrementada e trabalhada o ano todo 
de acordo com a diversidade de contextos regionais 
e identidade das Unidades Escolares. Destacou-se a 
importância do envolvimento do grêmio estudantil, 
da Associação de Pais e Mestres, bem como dos 
parceiros de cada região. 
As ações são coordenadas pelas Interlocutoras de 
Educação em Saúde: Aureli Sartori Martins de 
Toledo – PCNP / Biologia eTelma Biselli de Lourenço 
– PCNP/Ciências em Parceria – Programa Escola da 
Família: Leandro Cabrera – PCNP/ Projetos 
Especiais. 

  

  



   

  

  

  Orientação Técnica: “Currículo de 
Química e suas articulações”.  

Orientação Técnica: “Jogos 
Escolares 2016”. 

  
  

 Aconteceu no dia 31/03/2016 na Diretoria de Ensino da 
Região de Catanduva, Orientação Técnica: “Currículo de 
Química e suas articulações”, voltada para os professores 
de Química das unidades escolares do município de 
Catanduva. Esta orientação ocorreu sob a 
responsabilidade da Professora Coordenadora do Núcleo 
Pedagógico Carla Shizumi Horikawa. Esta orientação teve 
como principal objetivo fortalecer os professores no 
entendimento e desenvolvimento do Currículo de 
Química e Ciências da Natureza do Estado de São Paulo. 
Procurou-se articular às situações de aprendizagem 
contempladas nos materiais de apoio professor/aluno aos 
Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) presentes na 
Plataforma Currículo+.  
Foram abordadas as normas de organização do 
laboratório, procedimentos de descarte e, também 
desenvolvidas atividades experimentais, num local 
diferente da sala de aula, o laboratório de Química da EE. 
Barão do Rio Branco. 
Na oportunidade, os professores realizaram vários 
experimentos como: nuvem artificial; calorímetro; teste 
da chama; densidade; dissolução do isopor; tratamento 
de água; calor de combustão do álcool; transformações 
químicas; conservação de massa; entre outros, utilizando-
se de materiais simples do cotidiano dos alunos como: 
terra, sal, bicarbonato de sódio, vinagre, etc. e de 
reagentes de fácil acesso.  

  

Aconteceu no dia 07/04/2016 na Diretoria de 

Ensino da Região de Catanduva, Orientação 

Técnica: “Jogos Escolares 2016”. Estiveram 

presentes professores de Educação Física que 

atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino. 

Esta orientação ocorreu sob a responsabilidade 

da Professora Coordenadora do Núcleo 

Pedagógico Regina Maria Lopes. 

Foram discutidas as mudanças no Regulamento 

dos Jogos 2016, propostas para as aulas de 

Atividade Curricular Desportiva (ACD) e o 

lançamento do Programa Transforma Educação – 

que leva os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para o 

cotidiano das escolas.   

A finalidade do Programa Transforma é criar 

oportunidades para que estudantes de Ensino 

Fundamental e Médio vivenciem os valores 

Olímpicos e Paralímpicos trabalhando os temas 

dos Jogos Rio 2016 e estimular a criatividade e a 

união dos alunos. Despertando novos interesses e 

promover uma vida ativa e saudável, 

experimentando novos esportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  Formação aos Ingressantes   Orientação Técnica: “Vídeo Aulas +”  
  

  

  Aconteceu no dia 09/04/2016, na Diretoria de 
Ensino da Região de Catanduva, o segundo 
encontro de formação do Curso Específico de 
Formação aos Ingressantes, destinado aos 
professores PEB II de todas as disciplinas que 
ingressaram na SEE, nos anos de 2013 a 2015, sob 
a responsabilidade das Supervisoras de Ensino 
Luciana Bianchini Lopes Pereira, Simone Andrela 
Angeloti e da Professora Coordenadora do Núcleo 
Pedagógico de Língua Portuguesa Mariângela 
Soares Baptistello Porto. Estiveram presentes  
Este encontro teve como objetivos: Provocar 
discussão e reflexão sobre alguns temas 
importantes para um professor ingressante; 
iniciar um debate a respeito de elementos do 
contexto contemporâneo e os possíveis impactos 
na sala de aula; discutir e refletir sobre a prática 
docente do professor ingressante, tendo como 
temática Currículo e Avaliação, refletir a respeito 
da Cultura Digital. 
Neste encontro houve a devolutiva da etapa 1 e 
os professores tiveram a oportunidade de 
estudarem e refletirem sobre: a Avaliação e o  
papel social da educação escolar e a concepção de 
educação, a partir de uma formação continuada 
pautada no dialogismo. 
Contamos com a presença de sessenta e três 
professores no Curso de Formação. 
O próximo encontro ocorrerá em agosto e o tema 
a ser trabalhado será Intervenção Pedagógica. 
 

  Os professores das escolas estaduais do município de 
Catanduva participaram da Orientação Técnica: Vídeo 
Aulas + para a elaboração e edição de videoaulas para 
aperfeiçoar o trabalho em sala de aula. Com a nova 
proposta, além de assistir em sala de aula os vídeos, os 
alunos também poderão assistir as aulas formativas 
quantas vezes quiserem e onde quiserem por meio das 
redes sociais. Os temas abordados serão os mais 
diversos possíveis, desde atualidades até as disciplinas 
corriqueiras. As orientações técnicas continuarão até 
atingir todos os educadores. 
A capacitação aconteceu nos dias 24/03/2016 e 
06/04/2016. “A Diretoria de Ensino disponibilizará 
oficinas periódicas de capacitação até abranger todos 
os professores de todas as áreas”, informa a dirigente 
regional de ensino professora Maria Aparecida 
Cheruti.  
Durante o treinamento, os professores trabalharam 
com diversos programas gratuitos de edição e 
elaboração, tipos de roteiro, organização de áudio e 
vídeo, narração e enquadramento. 
Segundo o professor Alexandre Borgonovi, PCNP de 
Tecnologia do Núcleo Pedagógico e responsável pela 
capacitação, o trabalho está em consonância com as 
novas demandas de uma educação mais dinâmica e 
inclusiva que promove o acesso à tecnologia em todos 
os níveis.  
“O aluno e o professor já estão interagindo com a 
tecnologia em seu dia a dia, nosso trabalho é facilitar e 
disponibilizar ferramentas que otimizem essas práticas 
visando uma educação de qualidade”, esclarece 
Borgonovi. 
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