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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
1.1. ANTOLOGIA DE TEXTOS DA DIRETORIA DE ENSINO
A Diretoria de Ensino de Araraquara, em parceria com as escolas de sua
jurisdição, propõe mais uma vez o projeto que objetiva à edição de uma coletânea de
textos produzidos pelos alunos dos três segmentos de ensino, como explícito no edital.
O tema a ser trabalhado será “Conviver na Atualidade: Valores e Tecnologias”.
Aguardem o regulamento com as orientações necessárias ao desenvolvimento do
Projeto pelas escolas.

1.2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO
Erratas referentes à Avaliação da Aprendizagem em Processo Língua Portuguesa
(AAP LP):
Série /ano

7º ano

8º ano

Caderno
Recomendações
Pedagógicas _Leitura
Recomendações
Pedagógicas_Gabarito

Questão

Questão 11

Questão 5

Recomendações
9º ano

Pedagógicas_

3ª série

6º ano

questão

Motivo
Inconsistência
entre a habilidade e
a questão

Onde se lê: A

Leia-se: B

No Quadro de

Substituído pelo

Critérios, o título

título “Artigo de

Aventura” deve ser

Opinião”

Substituir as Recomendações

Recomendações
Pedagógicas_ Produção
de texto

Pedagógicas encaminhadas pelo arquivo
anexo RP_PT_2 EM _ Nova redação.

Avaliação Diagnóstica

Onde se lê: 3ª

SAEB - Língua

série do Ensino

Portuguesa

Fundamental

Recomendações
Pedagógicas da
Produção Textual da
Avaliação da
Aprendizagem em
Processo (AAP)

Anular a

“Narrativa de

Produção de texto

2ª série

Ocorrência

onde se lê:
Critérios1./2./4.
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Leia-se: 3ª série do Ensino Médio.

Leia-se: Critérios 1./2./3.

Lembramos que os resultados da 5ª edição deverão ser analisados a partir dos
resultados da AAP_4ª edição (fevereiro de 2013) para que a equipe escolar possa
identificar quais ações pedagógicas planejadas foram bem sucedidas e quais precisam
ser ampliadas e aprimoradas por meio do replanejamento de ações.
1.3. JOVEM SENADOR – 6º CONCURSO DE REDAÇÃO DO SENADO
FEDERAL
Estamos chegando à reta final do 6º Concurso cujo tema é “Buscar voz para ter
vez: cidadania, democracia e participação”.
Retomamos o COMUNICADO: Nº 28/2013 de 11/06/2014 e lembramos que
são convidados a participar todos os alunos do Ensino Médio de escolas públicas
estaduais com 19 anos de idade completos até 30 de setembro de 2013.
No sentido de viabilizar as ações, ressaltamos os procedimentos e prazos
estipulados pela SEE:


O aluno entrega a redação na Unidade Escolar, na qual está matriculado,

até 16 de agosto;


As Unidades Escolares de Ensino Médio deverão selecionar e classificar

as redações (1ª, 2ª e 3ª colocadas), e enviar, aos cuidados do representante do concurso
na Diretoria de Ensino, somente a 1ª colocada, até o dia 23 de agosto;


Após análise, a Diretoria de Ensino classifica as redações em 1ª, 2ª e 3ª

colocadas e envia somente a 1ª colocada para a Escola de Formação e Aperfeiçoamento
de Professores - EFAP, aos cuidados da Coordenadora Idê Moraes dos Santos - Equipe
Curricular de Língua Portuguesa;


Por fim, os representantes da Secretaria deverão selecionar 3 (três)

redações, das 91 redações enviadas pelas Diretorias de Ensino, classificando-as em 1º,
2º e 3º lugares, e encaminhá-las ao Senado Federal até o dia 30 de Setembro de 2013.
Destacamos a importância de a escola manter um registro com as informações
de todas as redações participantes, pois essas informações poderão ser solicitadas a
essas instâncias da Secretaria oportunamente.
Veja aqui o arquivo com os critérios de avaliação das redações, que deverá ser
utilizado tanto pelas Unidades Escolares, quanto pelas Diretorias de Ensino.
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1.4. VIAGENS LITERÁRIAS
Série de videoconferências programadas pela SEE, com destaque às obras
“Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, cuja VC foi transmitida dia 17/05/2013 e está
disponível aqui e “Memórias de um Sargento de Milícias” de Antonio Manuel de
Almeida cuja VC será transmitida dia 19/08/2013(segunda-feira) das 10h às 12h por
streaming no site da Rede do Saber.
A partir das videoconferências, os professores, em parceria com os Professores
Responsáveis pela Sala de Leitura, deverão desenvolver projetos com os alunos,
objetivando à formação de leitores e ampliação do repertório de leituras.
O Núcleo Pedagógico fará a solicitação de um projeto por escola, o qual deverá
ser entregue na Diretoria de Ensino até a data limite de 10/09/2013, em envelope,
devidamente identificado, contendo:
- 1 CD contendo pastas separadas para cada arquivo, com fotos e/ou filmagens
registrando a realização e/ou a finalização do projeto, além de cópia digital do projeto
escrito.

1.5. PROVINHA BRASIL
O material da segunda etapa da Provinha Brasil que deverá ser aplicada nos dias
9 ( prova de leitura) e 10 de setembro ( prova de matemática), foi retirado no dia 15 de
agosto pelos Professores Coordenadores.

1.6. CERTIFICADOS
Informamos que os certificados do Curso: “Formação Didática da Matemática:
Ensino Fundamental- Ciclo I- Modulo I e II”, já estão disponíveis para retirada no
Núcleo Pedagógico, lembrando que apenas o cursista poderá retirar o certificado.

1.7. AÇÕES DE FORMAÇÃO
 No dia 13 de agosto as PCNP Eguyar e Nilce do Ciclo I acompanharam
as ações desenvolvidas na E.E. Dep. João Salgado e E.E. Prof. Laert José Tarallo
Mendes com a Formadora Mara Silvia Negrão Póvoa .
 No dia 14 de agosto os Coordenadores dos Municípios Parceiros do
Programa Ler e Escrever receberam ação formativa com a formadora da EFAP- Mara
Silvia Negrão Póvoa na Diretoria de Ensino.
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 No dia 15 de agosto as Professoras Coordenadoras do Ciclo I
participaram de Orientação Técnica com a formadora da EFAP- Mara Silvia Negrão
Póvoa, na E.E. Victor Lacorte- Rede do Saber.

1. 8. CURSO DE ARTE
Está acontecendo o Curso de Arte “Intertextualidade: a conversa das Artes na
prática da sala de aula”, na EE “Bento de Abreu” – EEBA, aos sábados, das 08h30 às
14h30. O curso tem como objetivos: - promover a formação continuada dos professores
de Arte da Diretoria de Ensino da Região de Araraquara e está baseado no
desenvolvimento de competências e habilidades previstas no currículo oficial do Estado
de São Paulo;


- trabalhar as Artes Visuais, a Música e a Dança, linguagens utilizadas

pelo Cinema e pela Publicidade, para que o professor aplique esse trabalho em sala de
aula atendendo as necessidades dos alunos e das novas demandas apresentadas pela
contemporaneidade;


- trabalhar conteúdos que tratam dessas linguagens a partir das situações

de aprendizagem sugeridas.


- compreender a importância da “conversa” entre as Linguagens da Arte

e outras linguagens, como por exemplo: a Publicidade se apropria dos recursos do
Cinema e ambos, das linguagens da Arte.


Já estamos no terceiro encontro e as cursistas declaram estarem muito

satisfeitas, pois o curso atende amplamente suas expectativas.

1.7. J.E.E.S.P.- JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO- ETAPA ICATEGORIA INFANTIL
Neste semestre a Diretoria de Ensino Região de Araraquara está realizando a
Fase Diretoria de Ensino da Categoria Infantil – Etapa I, que contempla em especial os
participantes de turmas de Atividades Curriculares Desportivas da Rede Pública
Estadual de Ensino e os alunos das Escolas Técnicas Estaduais com idade entre 15 e 17
anos.
A Fase Diretoria de Ensino é dividida em dois Polos sendo um Polo na Cidade
de Araraquara e um Polo na Cidade de Matão.
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O Polo Matão está sendo realizado no Ginásio “São Bom Jesus”, no período de
14 a 22/08, onde participarão as seguintes escolas: EE Profª Chlorita de Oliveira
Penteado Martins, EE Dorival de Carvalho, EE Prof. Henrique Morato, EE José Carlos
Pinotti, EE José Inocêncio da Costa, EE Dr. Leopoldino Meira de Andrade, EE Profª
Marlene Frattini, EE Prof. Odone Belline e ETEC Sylvio de Matos.
Para maiores informações clique Aqui

1.8. INGLÊS ONLINE PARA SERVIDORES – EDIÇÃO 2013
Já está disponível no site da Escola de Formação de Professores Paulo Renato de Souza
– EFAP, as informações sobre as inscrições para o curso de Inglês Online para
servidores da SEE/SP.
As inscrições para a edição de 2013 do Curso de Inglês Online para Servidores devem
ser realizadas entre 19 de agosto e 9 de setembro de 2013 no site
www.escoladeformacao.sp.gov.br
As inscrições serão por adesão: cabe a cada profissional interessado se inscrever!
Conforme disposto em Regulamento todos os profissionais ativos da SEE-SP, em
exercício nos três quadros, podem se inscrever e realizar o curso!
No site já é possível consultar:
- o Regulamento;
- e as informações e orientações sobre as inscrições.
Também está disponível um Vídeo de divulgação no qual é possível conhecer todo o
histórico do Curso de Inglês Online!
Participe!

2. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE
ESCOLAR
3.1 NÚCLEO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA - NRM
3.1.1 MATRÍCULA ANTECIPADA 2014
Solicitamos atenção da equipe gestora ao cronograma da Resolução SE 50 de
31/07/2013, para cadastramento de alunos e atendimento à demanda do ensino
fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo.
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Informamos que a unidade escolar pode realizar cópia dos cartazes. Os cartazes
devem ser afixados em local de fácil acesso à toda comunidade escolar, de preferência
na área externa como por exemplo murais, muros e portões.
2.2. NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA
2.2.1. PROGRAMA ACESSA ESCOLA – SEÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VAGAS
REMANESCENTES.
Em continuidade as ações do Programa Acessa Escola 2013 solicitamos ampla
divulgação juntos aos estagiários classificados no processo seletivo 002/2013 e
005/2012 realizados em 2012 e que já possuem 16 anos completos. A chamada para
escolha de vagas seguirá a lista de classificação geral do processo seletivo 002/2012 e
posteriormente 005/2012.
Quadro de Vagas
UNIDADE ESCOLAR
ALTO DE PINHEIROS
ANGELINA LIA ROLFSEN
ANTÔNIO DOS SANTOS
AUGUSTO DA SILVA CESAR
ERGÍLIA MICELI
JOÃO BATISTA DE OLIVIERA
JOÃO PIRES DE CAMARGO
LYSANIAS DE OLIVEIRA CAMPOS
MARCELINO BRAGA
SERGIO PEDRO SPERANZA
VICTOR LACORTE

NÚMERO DE VAGAS

PERÍODO

2 VAGAS
1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA
3 VAGAS
1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA
2 VAGAS

MANHÃ E TARDE
NOITE
MANHÃ
TARDE
2 MANHÃ E 1 NOITE
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ

Local: Salão Nobre da Diretoria de Ensino
Data: 21/08 (quarta-feira)
Horário: 10h

2.1.2. VIDEOCONFERÊNCIA - VIAGENS LITERÁRIAS
No próximo dia 19 de agosto, a partir das 10h, será realizada mais uma
videoconferência do "Viagens Literárias". Desta vez, abordará o clássico da literatura
brasileira “Memórias de um sargento de milícias”, de Manuel Antônio de Almeida.
O projeto de formação de leitores de literatura, da SEE/CGEB/CEFAF, conta
com a participação dos PCNP de LP, PC com formação em Letras, PEB II de LP e
professores das Salas de Leitura. A videoconferência será transmitida ao vivo, nos
pontos de recepção das Diretorias de Ensino e também por streaming, no portal da
Rede do Saber.
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3. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH
3.1. NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO – NFP
3.1.1. HORÁRIO DE BANCO AOE E ASE CONTRATADOS
Devido a vários questionamentos enviados a este Núcleo, a respeito de Agentes
de Organização Escolar e Agentes de Serviços Escolares Contratados, terem ou não
direito ao Horário de Banco, conforme orientações, temos a informar que todos os
funcionários das UEs têm direito aos mesmos benefícios de forma indistinta, logo eles
têm esse direito, tendo de ser usufruído uma única vez ao mês e desde que cumpram às
40 horas semanais.
3.1.2. HORÁRIO DE BANCO AOE E ASE CONTRATADOS
Atenção sr.(a) diretores(as) de escola e gerentes de organização escolar sobre
recadastramento anual dos funcionários:
Foi verificado em nosso sistema que ficarão sem pagamento, neste mês de
agosto, 47 funcionários das unidades escolares, por falta de recadastramento no mês de
maio!
Avisem seus funcionários/servidores para efetuarem o recadastramento no mês
de seu aniversário, para evitarem a desagradável falta de pagamento.
Os funcionários que deixarem de fazer o recadastramento no mês de aniversário
deverão vir acompanhados do gerente de organização escolar para regularizar seu
pagamento.
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