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Diretoria de Ensino promove Festa Junina aos servidores 

Palavras da Dirigente Regional de Ensino  

Encerrando o 1º semestre de 2016, após o desenvolvimento de um 

trabalho pedagógico primoroso, é com grande alegria que no último 

dia 29/06/2016 aconteceu a tradicional Festa Junina da Diretoria de 

Ensino de Catanduva, momento este em que todos os servidores se 

reuniram em um clima harmonioso e festivo. 

A decoração típica promovida pelo PCNP de Arte, Édison 

Yuquechique Itáo e demais funcionários, encantou a todos pela sua 

versatilidade e bom gosto. O Executivo Público, Edson Gomes da 

Silva, contagiou com o seu teclado. 

O casamento caipira que foi um espetáculo a parte com muita 

animação e entusiasmo dos servidores, ocasião em que a noiva por várias vezes lembrou o 

noivo sobre a existência da Lei “Maria da Penha”. A quadrilha passeou pelo arraiá espalhando 

muita energia e beleza. 

Todo o processo de elaboração e concepção de nossa festa colocou os servidores como figuras 

centrais desse imaginário caipira que vem à tona nessa deliciosa manifestação da cultura 

popular. Compartilho as fotos de nossa festa!  

 

Dirigente – Profa. Maria 
Aparecida Cheruti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professores e Alunos criam Projeto Solidário e levam “Café 

Literário” a asilo de Catanduva. 
Maria Agorete Saranz Caprio, 

professora responsável pela Sala de Leitura, e 
Marcos Antônio Ferreira, professor de filosofia 
da EE Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, 
desenvolveram um projeto que alia educação e 
solidariedade, em ações preparadas pelos 
próprios alunos da escola. O objetivo é o de 
conscientizar os jovens da necessidade do 
cuidado com o outro e da importância da 
construção de um mundo mais justo e fraterno. 
Teatro, música, literatura e calor humano são 
as ferramentas utilizadas, em um trabalho feito 
com responsabilidade e muita animação.  

Na escola, os alunos leem e escolhem 
os textos que serão utilizados. Na aula de 
Filosofia, os alunos discutem sobre 
envelhecimento e falam sobre o Estatuto do 
Idoso. Em seguida, preparam o evento: 
arrecadam itens de higiene para doar e 
preparam toda a apresentação que será feita 

no dia. Eles ensaiam uma cena, baseada nos 
textos escolhidos na Sala de Leitura, com 
figurinos e todos os detalhes cenográficos, tudo 
nos mínimos detalhes e sob a batuta da Profa. 
Agorete, que consegue inclusive parcerias com 
a iniciativa privada (neste caso, com a empresa 
SICOOBCREDICITRUS) para aquisição de novos 
livros, transporte para as visitas e matérias para 
consumo. 

Tudo pronto, eles seguem para o Asilo 
São Vicente de Paula, onde realizam um "Café 
Literário". Lá, eles encenam a peça ensaiada, 
tocam música – um dos alunos leva até uma 
sanfona - cantam e comovem a plateia de 
idosos que os aguarda ansiosa. A ideia é levar 
alegria e calor humano, conta a professora 
Agorete: "A alegria deve ser compartilhada, 
ainda que por alguns instantes, para lembrar a 
importância de reumanizar o mundo."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação Técnica aos Professores de Matemática 
A Diretoria de Ensino da Região de 

Catanduva realizou junto às PCNPs de 

Matemática no dia 09/06 orientação técnica 

para professores de matemática das vinte e seis 

escolas estaduais com o tema: “Formação 

continuada com foco nos resultados das AAPs – 

planejando ações relacionadas ao processo de 

aprendizagem em Matemática”. 

O período da tarde contou com a presença da 

Profª Dra Aparecida Francisco da Silva 

(Coordenadora Regional da OBMEP – UNESP de 

São José do Rio Preto) que desenvolveu uma 

oficina – Progressão Aritmética e Progressão 

Geométrica – junto aos professores. 

O objetivo desta orientação foi apoiar 

os docentes na elaboração de estratégias 

adequadas, a partir da análise dos resultados 

das Avaliações da Aprendizagem em Processo 

contribuindo efetivamente para a melhoria da 

aprendizagem e desempenho dos alunos, 

especialmente nas ações de recuperação 

contínua. 

 

 

 



Orientação Técnica aos Professores de Biologia 
A Diretoria de Ensino - Região de 

Catanduva promoveu no dia 10/06 orientação 

técnica para professores de Biologia das vinte e 

seis escolas estaduais com o tema: “A 

experimentação como estratégia de 

investigação científica e suas relações com 

conteúdos procedimentais, conceituais e 

atitudinais”. 

Esta orientação teve como objetivo apoiar os 

docentes no estudo e planejamento de aulas 

que promovam uma aprendizagem ativa, por 

meio de atividades significativas que 

ultrapassem a memorização de conceitos e 

mera observância de receitas para 

pretensamente descobrir princípios biológicos. 

No período da tarde foram realizadas 

atividades experimentais utilizando o   

laboratório da Escola Estadual “Barão do Rio 

Branco” com o intuito de levar os professores a 

vivenciarem experimentos para que possam 

despertar o interesse dos alunos pelas ciências 

da natureza e contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professores de Ciências receberam capacitação na Diretoria de Ensino 

No dia 17/06/2016 a Diretoria de 

Ensino da Região de Catanduva promoveu a 

Orientação Técnica: “A experimentação como 

estratégia de investigação científica e suas 

relações com conteúdos procedimentais, 

conceituais e atitudinais” destinada aos 

professores de Ciências sob a responsabilidade 

da Professora Coordenadora do Núcleo 

Pedagógico Telma Biselli de Lourenço. 

  O objetivo desta orientação foi apoiar 

os docentes no estudo e planejamento de aulas 

que promovam uma aprendizagem ativa, por 

meio de atividades significativas que 

ultrapassem a memorização de conceitos e a 

mera observância de receitas para 

pretensamente descobrir princípios biológicos; 

realizar atividades experimentais e discutir 

enfoques que, além de despertar o interesse 

dos alunos pelas Ciências da Natureza, 

contribuam para o desenvolvimento cognitivo 

destes.  

Os professores tiveram a oportunidade 

de realizar experimentos relacionados ao 

fenômeno “Luz”, como o espectroscópio e o 

disco de Newton. Também construíram um 

densímetro e um microscópio caseiro com o 

uso de celular. 

 As atividades práticas ocorreram no 

laboratório da EE Barão do Rio Branco. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientação Técnica: “Arte, linguagem e conhecimento: Tipologia e 
Gêneros Textuais”. 

 
Estiveram reunidos no dia 16 de junho, 

na E. E. Barão do Rio Branco, os Professores de 

Arte das 26 Escolas Estaduais de Catanduva e 

região. A Orientação Técnica, sob 

responsabilidade do PCNP de Arte Édison Y. 

Itáo, teve por objetivo oferecer subsídios 

teóricos e procedimentais para a compreensão 

da articulação das disciplinas no contexto do 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo.  

Inicialmente puderam apreciar o 

Grupo de Dança “Incentivo de Rua” sob a 

direção da coreógrafa e vice-diretora do 

Programa Escola da Família da E. E. Antonio 

Maximiano Rodrigues, Patrícia Monteleone. 

Através de oficinas os Professores de 

Arte puderam articular o tema “Tipologia e 

Gêneros Textuais” às situações de 

aprendizagem nas quatro linguagens da Arte: 

arte visual, dança, música e teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culminância dos Clubes Juvenis – EE. Dr. Nestor Sampaio Bittencourt 
 

No último dia 28, foi apresentada na 

E.E."Dr. Nestor Sampaio Bittencourt" a 

culminância dos Clubes Juvenis formados no 1º 

semestre deste ano. Por conta da grade 

privilegiada deste modelo de escola, que 

propicia uma vasta formação acadêmica e 

humanística, os alunos exercem o 

protagonismo juvenil em praticamente todos 

os momentos de sua permanência na escola, 

quando podem ser o sujeito de sua própria 

história, sendo a sua participação num clube de 

sua escolha um dos exemplos desse direito. 

Nesse último semestre, foram formados os 

seguintes clubes, sob a coordenação da 

diretora Maria José Borduque, a quem cabe a 

responsabilidade de orientar e acompanhar os 

alunos: Clube da Música, da Dança, do Teatro, 

da Portagem corporal, do Skate, dos Esportes, 

da Programação, dos Vestibulares, do Debate e 

da História do rock.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogos Escolares estão movimentando as escolas de Catanduva e Região 
Os Jogos Escolares do Estado de São 

Paulo – JEESP, instituídos através do Decreto N° 

58.986, de 21 de março de 2013 em 

substituição à Olimpíada Escolar do Estado de 

São Paulo, estão acontecendo neste mês de 

junho. 

Os Jogos Escolares estão divididos nas 

seguintes categorias: Pré Mirim, Mirim e 

Infantil. 

No momento estão acontecendo os 

jogos da categoria infantil, com a participação 

de 18 escolas estaduais de Catanduva e região. 

São alunos/atletas nascidos entre 1999 e 2001, 

que disputam na fase Diretoria de Ensino. Os 

Jogos estão ocorrendo no Ginásio de Esportes 

do Gavioli, nas modalidades coletivas de 

voleibol e handebol. 

No dia 15 de junho de 2016, 

ocorreram as disputas do 3° lugar e a grande 

final da fase Diretoria de Ensino do voleibol 

masculino e feminino, onde o campeão de cada 

modalidade se classifica para disputar a Fase 

Inter Diretorias de Ensino, com os campeões 



das Diretorias de Ensino de José Bonifácio e São 

José do Rio Preto. 

Nas disputas de voleibol feminino e 

masculino, as finais foram disputadas entre as 

Escolas Estaduais Carolina de Quadros Toledo, 

de Paraíso e Ruth Dalva Ferraz Farão, Itajobi, 

em ambos os naipes a EE Carolina de Quadros 

Toledo, sagrou campeã. Tendo a EE Paulo de 

Lima Corrêa, Catanduva, assegurando o 3° lugar 

no feminino e no masculino. 

Já no dia 21, ocorreu a final handebol 

masculino, entre as Escolas Estaduais Giuseppe 

Formigoni, Santa Adélia e Capitão Horácio 

Antonio do Nascimento, Tabapuã, onde a EE 

Giuseppe Formigoni saiu-se campeã. 

A partir de agora as escolas que 

obtiveram os primeiros lugares competirão 

junto aos campeões das Diretorias de Ensino de 

José Bonifácio e São José do Rio Preto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Shirley Camargo Von Zuben, de Novo Horizonte, promove 

Culminância das Disciplinas Eletivas do Primeiro Semestre 

 
No último dia 21, os alunos e 

professores da EE “Profª Shirley Camargo von 

Zuben”, de Novo Horizonte/SP,  realizaram a 

culminância das Disciplinas Eletivas que foram 

lecionadas no primeiro semestre deste ano. 

A programação do evento ocupou toda 

a terça-feira, com apresentações e atividades 

voltadas à conclusão dos trabalhos 

desempenhados em cada matéria. Cada 

Disciplina Eletiva é formada a partir dos anseios 

dos estudantes, expostos em um “varal dos 

sonhos”, em que cada aluno manifesta suas 

preferências e sonhos para suas vidas pessoal e 

profissional. 

Ao todo, nove Disciplinas Eletivas 

foram lecionadas ao longo do semestre: aos 

alunos interessados na área de Medicina 

Veterinária, houve a Eletiva “Clínica Integral 

Rosmar Veterinária”; para os que têm uma veia 

empreendedora, “Trilha Empreendedora”; 

dentro dos programas de saúde, “Saúde Física 

& Mental”; na área dos esportes, “Olimpíadas 

Shirley”; para quem quer ser artista, “Na trilha 

da arte”; para os fissurados em automação e 

mecatrônica, “Robótica”; para quem gosta de 

buscar o conhecimento direto da fonte e seguir 

carreira acadêmica, “Pré-iniciação científica”; 

para os alunos que gostam de ouvir e contar 

histórias, “Histórias, nossas histórias”; e para os 

amantes das diversas áreas das engenharias, 

“Engenharíadas”. 

As apresentações foram um sucesso e 

percebeu-se o empenho de cada pessoa 

envolvida com muita dedicação. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


