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No dia 27/11/2015, ocorreu a VIII Mostra do Projeto Centopeia. Este Projeto foi implantado há 8 
(oito) anos nas escolas de Ensino Fundamental – Anos Finais, jurisdicionadas a Diretoria de Ensino – 
Região de Catanduva. 
O objetivo principal desse Projeto é despertar, incentivar o gosto pela leitura e desenvolver a 
competência leitora e escritora de nossos educandos. No final de cada ano é de suma importância 
que cada aluno leia no mínimo dez livros/ano. Durante todo o ano, há uma competição sadia onde 
os alunos são incentivados, estimulados e desafiados a cumprir essa meta. 
O Projeto conta ainda com a participação de alunos com deficiência visual (cegos ou com baixa 
visão) que leem livros em braile ou leitura ampliada e, também com alunos do Centro de Estudos 
de Línguas (CEL), que leem publicações em espanhol (Proyeto Ciempiés), francês e inglês. 
Vale ainda destacar que o Projeto Centopeia tem contribuído para tornar nossos alunos leitores e 
escritores proficientes.  Aproveitamos para ressaltar que o Projeto Centopeia é um grande sucesso, 
e que esse sucesso deve-se ao envolvimento e ao comprometimento de todos os profissionais que 
acreditam que a leitura pode modificar o mundo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ENCERRAMENTO ANUAL DOS PROJETOS: 
PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA/COMUNIDADE 

PRESENTE 
  

 
   No dia 26/11/2015, aconteceu o "Encerramento anual do Projeto Prevenção Também se Ensina - 

2015". Projeto que ocorre há 19 (dezenove) anos nas escolas de Ensino Fundamental e Médio 
jurisdicionadas a Diretoria de Ensino – Região de Catanduva. O concurso abrange: criação de 
quadras, frases, charges e paródias. 
Durante todo ano a equipe escolar, desenvolve junto aos seus alunos um trabalho de prevenção, 
uma vez que o objetivo principal do Projeto Prevenção Também se Ensina é desenvolver ações que 
promovam a cidadania saudável e que levem à redução da vulnerabilidade da comunidade escolar. 
Desta forma, propicia condições para o desenvolvimento da autoestima dos alunos e do senso de 
responsabilidade sobre a saúde individual e coletiva, informando e promovendo a conscientização 
sobre as complicações relacionadas à gravidez na adolescência, sobre as DSTs/Aids e sobre o uso 
de drogas lícitas e ilícitas. 
No final de cada ano os estudantes nos presenteiam com grandes mensagens relativas ao: Cuidado 
que Devemos Ter com o Nosso Corpo, O Uso Obrigatório da Camisinha nas Relações Sexuais, O Uso  
Abusivo das  Drogas Lícitas, O Uso das Drogas Ilícitas, A Gravidez na Adolescência e  a  Necessidade 
de se Prevenir Contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 
Através das produções dos estudantes é possível acompanhar suas concepções sobre os temas 
envolvidos para, a partir disso, planejar intervenções que favoreçam a diminuição da 
vulnerabilidade dos jovens e elevem a autoestima dos mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  PROJETO UBUNTU   

Orientação Técnica: Aprendizagem 
e Tecnologia – Novo fazer em sala 

de aula II  

  

  

  No dia 19/11/15 a EE Jardim Imperial 
promoveu a finalização do Projeto Ubuntu. 
Os objetivos principais deste Projeto são:   
resgatar e valorizar a influência da cultura 
africana; apresentar e conscientizar os 
alunos sobre os valores de ética e 
solidariedade, buscando a satisfação e 
felicidade coletiva, ou seja, “SOU FELIZ SE 
TODOS QUE CONVIVEREM COMIGO 
TAMBÉM ESTIVEREM”. 
O conhecimento das tradições e 
pensamentos de origem africana possibilita 
aos alunos agregar valores, principalmente, 
o respeito às diferentes etnias. Esta filosofia 
do projeto vem de encontro com os 
objetivos da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, no sentido de uma 
educação igualitária, abordando as 
diferentes influências e culturas de nosso 
país. 
Neste contexto foi trabalhada a questão da 
busca da identidade, da quebra de 
estereótipos, bem como a padronização da 
beleza. Foram apresentadas atividades de 
pesquisa, confecção de cartaz, exposição de 
turbantes, apresentação de vídeos, músicas, 
fotos de alunas vestidas com trajes 
africanos. A busca pelo sentimento de 
pertencimento e valorização da cultura 
negra foram o cerne do projeto. 

  Estiveram reunidos no dia 05 de novembro de 2015, 
na Diretoria de Ensino da Região de Catanduva, para 
realização da Orientação Técnica: “Aprendizagem e 
Tecnologia – Novo fazer em sala de aula II”, 
professores, professores coordenadores e diretores 
dos municípios parceiros do Programa Ler e Escrever.  
A Orientação Técnica foi realizada através da parceria 
entre os PCNPs: Maria Sandra Sibien Lanza (Anos 
Iniciais), Alexandre Ricardo Borgonovi (Tecnologia 
Educacional) e Leandro Parra Cabrera (Projetos 
Especiais) com os objetivos de: refletir sobre as 
contribuições das TIC (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) no processo de ensino e 
aprendizagem, ampliando as possibilidades 
pedagógicas; ampliar os conhecimentos em relação 
às habilidades que apresentam baixo desempenho 
fazendo o pareamento com os materiais do 
programa ‘Ler e Escrever” e Educação Matemática 
nos Anos Iniciais (EMAI); articular as competências 
necessárias em Língua Portuguesa e Matemática que 
instrumentalizam a aquisição de conhecimentos 
específicos de outras disciplinas, como Ciências, 
Geografia e História. 
Durante a Orientação Técnica foi realizada uma 
oficina prática com formulários do Google Drive para 
elaboração de Simulados Online com foco na Prova 
SAEB 2015. 
Oficina prática: 
1º momento: apresentação e explanações do 
simulado do 5º ano (online)  

2º momento: análise da planilha de respostas  

3º momento: apresentação e explanação do 
complemento correção automática  

4º momento: elaboração de Simulados Online 
(Formulário Google Drive)  
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