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Programa Escola da Família recebeu visita do 
Secretário da Educação   

      

  

O Programa Escola da Família promoveu no mês de Maio de 2016 inúmeras ações, algumas muito 

importantes e significativas como: “Um Dia na Escola do Meu Filho” e o “Primeiro Dia do Esquenta – 

Campanha do Agasalho 2016”. Neste mês contamos também com a ilustríssima visita do Secretário de 

Educação do Estado de São Paulo Senhor Jose Renato Nalini. 

O Secretario de Educação na ocasião visitou a EE Antonio Maximiano Rodrigues e observou o cotidiano 

escolar no final de semana, no momento aconteciam algumas oficinas como: Unhas Artísticas, futsal, tênis de 

mesa, cantinho da leitura, etc. estes, projetos corriqueiros do Programa Escola da Família. 

A Vice-diretora Patrícia Antonia Monteleone Silva Marcelino aproveitou o momento para relatar parte de 

seus 13 anos de trabalho junto ao Programa Escola da Família, mostrando ao Secretario seu acervo de 

portfólios, fotos e vídeos. O senhor José Renato Nalini resaltou a importância da escola na formação ética, 

intelectual e cultural de toda sociedade, sendo que a abertura do espaço escolar para a comunidade aos 

finais de semana contribui imensamente para a cultura de paz. 

 
  



     Orientação Técnica Ler e Escrever 
  Professores oferecem para os alunos 

um diferencial de ensino com as 
Vídeoaulas 

    

  Estiveram reunidos no dia 31 de maio de 2016, na 
Diretoria de Ensino da Região de Catanduva, para 
realização da Orientação Técnica: “Dificuldades e 
Transtornos de Aprendizagem. Por que o aluno 
não aprende?”, professores, professores 
coordenadores e diretores dos municípios 
parceiros do Programa Ler e Escrever.  
A Orientação Técnica foi realizada pela PCNP dos 
Anos Iniciais: Maria Sandra com os objetivos de: 
promover a integração e formação continuada 
dos professores e gestores, visando melhorar a 
prática de sala de aula, refletir sobre os sinais que 
diferenciam as dificuldades escolares dos 
transtornos de aprendizagem, analisar as 
principais características dos transtornos 
específicos de aprendizagem e de outras 
condições que podem afetar de forma secundária 
o processo aprendizagem, divulgar algumas 
propostas de atividades sobre leitura e escrita que 
podem auxiliar o trabalho com alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem ou 
transtornos de aprendizagem. 
Para o desenvolvimento da Orientação Técnica 
foram utilizados slides e vídeos referentes ao 
tema, disponibilizados pelo Curso Todos 
Aprendem EAD, realizado através da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 
em parceria com o Instituto ABCD. 
 

  Em continuidade ao Projeto Vídeoaulas +, os 
professores das diversas disciplinas 
curriculares se aliaram a tecnologia como 
forma de interatividade com os alunos e o 
ensino didático. Além de assistir em sala os 
vídeos propostos pelo projeto, os alunos 
também poderão assistir às aulas formativas 
por meio das redes sociais. As atividades 
começaram com as escolas do município de 
Catanduva desde o início do ano, e neste mês 
(maio/2016) foram atendidos professores de 
municípios vizinhos, jurisdicionados a esta 
Diretoria de Ensino. 
Em 04/05/2016 ocorreu Orientação Técnica 
no Polo de Novo Horizonte, atendendo a EE. 
Shirley Camargo Von Zuben, EE. Mário 
Florence e EE. Pedro Teixeira de Queiroz e no 
dia 18/05/2016 a Orientação Técnica ocorreu 
na DER Catanduva, capacitando mais 2 (dois) 
professores por unidade escolar das demais 
escolas jurisdicionadas. 
As Orientações Técnicas ocorrem na dinâmica 
de oficinas práticas, onde todos participam da 
elaboração das videoaulas, desde a gravação 
dos vídeos, passando pela narração, escolha 
das imagens e editoração do filme. 
Acompanhe um pouco do nosso Projeto 
Vídeo Aulas + em: https://goo.gl/nN7yBQ  

  

  

   

https://goo.gl/nN7yBQ


  

  

  II Feira Cultural do CEL e EE. 
Barão do Rio Branco contou com 

a presença do Secretário da 
Educação 

 

Jogo: Figuras de Linguagens 
– EE. Dinorah Silveira Borges 

  

  

  
No dia 21 de maio, o CEL - Centro de Estudos de Línguas 

junto à EE Barão do Rio Branco realizaram a II FEIRA 

CULTURAL. 

Neste evento houve apresentações musicais, 

apresentações artísticas, exposições de objetos, 

degustação de pratos típicos das várias culturas dos 

países falantes das línguas estudadas no CEL: Espanhol, 

Inglês e Francês. Os países trabalhados foram: Chile, 

Argentina, Cuba e Catalunha (comunidade autônoma da 

Espanha) na língua espanhola; Haiti na língua francesa; 

Austrália, Estados Unidos e Inglaterra na língua inglesa. 

A Feira teve como objetivo despertar no aluno o interesse 

em conhecer a cultura das nações envolvidas, levando-o a 

desenvolver o senso crítico com uma visão global da 

sociedade contemporânea. 

A Feira contou com a presença ilustre do Secretário da 

Educação José Renato Nalini. Na oportunidade, o 

Secretário visitou todas as exposições, conversou com 

professores e alunos que puderam demonstrar o  

conhecimento adquirido através das pesquisas realizadas.  

 

  

Com o intuito de promover a aprendizagem de nossos 
alunos que apresentam dificuldades na identificação 
das figuras de linguagens, a Professora da Sala de 
Leitura da EE. Dinorah Silveira Borges em parceria com 
a equipe gestora e docentes, desenvolveu um jogo 
abordando este conteúdo. 
Primeiramente, os Professores de Língua Portuguesa 
trabalham, em sala de aula, as figuras de linguagens 
com os alunos. Após o conteúdo ser desenvolvido em 
sala de aula, os alunos são levados para sala de leitura 
e divididos em três grupos.  
Na primeira etapa os alunos recebem um envelope 
com os nomes das diferentes figuras de linguagens, em 
seguida, todos ouvem um trecho da música e têm um 
tempo para escolherem e discutirem qual figura 
aparece naquele trecho, relacionando com o que foi 
trabalhado em sala de aula e com os materiais 
recebidos em cada etapa. A professora da Sala de 
leitura vai colocando a pontuação do grupo na lousa e 
no final conta os pontos para verificar o grupo  
ganhador.  Na segunda etapa os grupos recebem os 
conceitos das mesmas e tem que relacioná-lo com as 
figuras que já receberam na 1ª etapa. Depois da 
montagem do jogo, os grupos apresentam suas 
conclusões e produzem uma síntese sobre o trabalho 
realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 Campanha do Agasalho 2016   A escola Nestor despertando ideias  
  

  

  A Campanha do Agasalho é uma iniciativa do 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 

Paulo - FUSSESP, tendo como parceiros todas as 

Secretarias de Estado, empresários e a sociedade 

civil. Neste ano houve uma inovação que tem 

tudo a ver com o Programa Escola da Família: a 

mascote e protagonista da Campanha do 

Agasalho, Manu Moletim! Personagem animada 

que conta de maneira divertida a importância de 

se doar agasalhos e ter espírito solidário. 

O Programa Escola da Família da Diretoria de 

Ensino de Catanduva costumeiramente é parceiro 

da Campanha do Agasalho promovida pelo 

FUSSESP. As escolas recolhem os itens doados: 

agasalhos e sapatos em bom estado, cobertores, 

cachecóis, etc. e realizando diversas ações como: 

animação, brincadeiras, oficinas de customização, 

etc. O lema da Campanha sempre é “Roupa Boa a 

Gente Doa”. 

Vamos dar aquela olhadinha em nossos guarda 

roupas, pois cabides não sentem frio, pessoas sim. 

Todas as Escolas do Programa Escola da Família 

são pontos de coleta. 

  A professora de Biologia Adriana Prado, da 

Escola Estadual Nestor Sampaio Bittencourt, 

desenvolveu em suas aulas a prática de 

laboratório sobre o ciclo de matéria e fluxo 

de energia em um ecossistema. O objetivo da 

aula foi fazer uma analogia utilizando o 

modelo de construção de uma roda d´água 

para que os alunos pudessem compreender o 

significado do ciclo de matéria e fluxo de 

energia. Para a construção do modelo, os 

alunos da primeira série manipularam régua, 

compasso, transferidor e tesoura. A atividade 

foi desenvolvida visando a inter e a 

transdisciplinaridade da área de Ciências da 

Natureza e Matemática. 
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