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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caro leitor, 

 O Grêmio Estudantil é o colegiado representativo dos 

alunos, o qual colabora com ações que fortalecem o protagonismo 

juvenil. Como parte integrante da Gestão Democrática, esse setor 

proporciona ao aluno a oportunidade de estimular outros estudantes 

a participar da vida escolar e também da rotina da comunidade, por 

meio de projetos nas áreas de comunicação, cultura, esporte, social 

e política. Apoia e colabora com o aprendizado, contribui para que 

as diferenças sejam respeitadas e todos os envolvidos na 

comunidades escolar sejam valorizados. 

 O processo eleitoral dos grêmios estudantis das escolas 

estaduais pertencentes a Diretoria de Ensino de Carapicuíba já teve 

início em fevereiro e deve ser finalizado até abril. Logo após, a 

Diretoria de Ensino fará encontros com os diversos grêmios com a 

finalidade de trocar experiências de ações bem sucedidas.  

Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
MEDIAÇÃO NA PRODUÇÃO, DIVERSIDADE NA LINGUAGEM 

No próximo dia 15 de março será realizada a Orientação 

Técnica “Mediação e Linguagem”, das 8 às 12h. A OT será 

coordenada pelos PCNP(s) de Língua Portuguesa Débora Eilliar e 

William Ruotti, O  assunto será “Sonoplastia e inserção de ferramentas 

para elaboração de sons em uma produção de radionovela” - Público 

Alvo: professores que atuam no Ensino Médio. 

Não podemos esquecer que as excelentes produções dos 

“Storyboards e Podcasts” em 2016 são bases significativas para as 

produções de 2017.  

Professores, este será o primeiro encontro de 2017 e 

podemos deixar encaminhado importantes ações para que o projeto 

chegue no seu produto final. 

M  &L   2016 M  &L   2016 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
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ACESSIBILIDADE NA SALA, DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

A data de término de digitação do mapa de sondagem nas escolas de Anos Inicias está chegando, dia 10 de 

março.  Os respectivos dados devem ser digitados no site do Programa Ler e Escrever, no link mapaclasse.fde.sp.gov.br/. 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

No dia 16 de março, quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, 

a PCNP Educação Especial Fabiana Peca promoverá uma orientação técnica 
sobre a Sala de Recursos, legislação que a regulamenta (Resolução SE 

61/2014), orientará sobre a estrutura de equipamentos, mobiliários e 
materiais didáticos e pedagógicos, comportamento dos alunos e atitudes dos 

profissionais que estarão a frente do atendimento especializado. Publico Alvo: 

Professores que atuam na Sala de Recursos. 

DIGITAÇÃO DOS MAPAS DE SONDAGEM 

Período de Referência Período de 
Aplicação 

Abertura do 
sistema para 

digitação 

Prazo final de envio dos Mapas das Escolas à 
Diretoria de Ensino e digitação no sistema 

Inicial 02/02 a 17/02 20/02 até 10/03 

 

Parabéns aos aniversariantes do mês de março!!!  

Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.  

 

Acessem  o endereço:  

  https://recadastramentoanual.sp.gov.br/ 

http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/
https://recadastramentoanual.sp.gov.br/
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CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO DE NOVOS BOLSISTAS  
DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

Sr(a)Diretor(a), 

Pedimos atenção para o e-mail enviado em 21/02/2017, para as 

escola de Cotia, com orientações sobre as mudanças na inclusão do 

transporte escolar na SED. 

Lembramos que as planilhas com as informações devem ser enviadas até o 

dia 24/03/2017,  pois após esta data já estaremos às vésperas do Censo 

Escolar e as informações do transporte precisam estar apontadas e 

homologadas.                                                                   

 

Núcleo de Matrícula– NRM   

 

Informamos que no mês de março de 2017 estarão abertas as inscrições para Bolsa Universidade, no âmbito do 

Programa Escola da Família aos novos candidatos. O início das atividades nas escolas será em abril de 2017. 

 Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período de 06/03 a 01/04/17:  

 06 a 15.03.17 - inscrição de novos candidatos à bolsa de estudos; 

 06 a 17.03.17  - prazo para entrega da documentação pelos candidatos nas Diretorias de Ensino; 

 06 a 21.03.17 - aprovação no site das fichas de inscrição dos novos candidatos pelas Diretorias de Ensino e 

pelas Instituições de Ensino Superior; 

 22.03.17 -  processamento da classificação e divulgação dos resultados para as Diretorias de Ensino e candidatos; 

 22 a 30.03.17 - encaminhamento pelas DEs dos bolsistas classificados para início das atividades nas escolas 

em 01/04/17; 

 01.04.17 - apresentação e início das atividades nas escolas dos novos bolsistas. 

 Orientamos que os candidatos à bolsa de estudo deverão ter conhecimento prévio do Regulamento do Projeto, 

disponível no site http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp. 

Para maiores informações entre em contato com a PCNP Isabel Bonadio (Programa Escola da Família) no 

telefone (11) 4185-8221 ou pelo e-mail bonadiobel@hotmail.com. 

  

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp
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Neste ano, teremos que cumprir a etapa do remanejamento de livros didáticos do PNLD – Programa Nacional do 

Livro Didático, antes de solicitar a reserva técnica dos livros faltantes nas escolas. O remanejamento será realizado no 

Sistema PDDE Interativo, em www.pdeinterativo.mec.gov.br. Caso a escola ainda não tenha acesso ao sistema, deverá 

entrar em contato com a equipe da Diretoria de Ensino - DE, responsável pelos Programas MEC.   

O FNDE/MEC está enviando a todas as escolas o Informe nº 17/2017 do FNDE/MEC, com as orientações sobre o 

remanejamento de livros do PNLD (clique aqui visualizá-lo). Nesse informe, não há prazo definido para o encerramento do 

remanejamento, mas solicitamos que todas as escolas estaduais desta Diretoria de Ensino entrem no PDDE Interativo e 

preencham o diagnóstico o quanto antes, porque a próxima etapa será a solicitação de Reserva Técnica, prevista para este 

mês (março/2017).  

Para maiores informações entre em contato com a PCNP Patrícia Losada - 4185-8888. 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Está disponibilizado na internet o livro digital 

“Astrobiologia – uma Ciência Emergente”, trata-se de uma obra 

interdisciplinar para aprofundamento conceitual e que pode 

interessar aos professores de Física, Biologia, Ciências e 

Química. Os capítulos do livro abordam desde a origem da vida, 

passando pelas luas de nosso Sistema Solar com possíveis 

condições de abrigar vida, até as viagens interestelares e os 

exoplanetas que foram descobertos nos últimos anos.  

Para realizar o download do arquivo em PDF acesse: 

http://www.tikinet.com.br/iag/. 

                                       LIVRO DIGITAL SOBRE ASTROBIOLOGIA 

RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD  

TÔ NA REDE - INTERLOCUTORES DA WEBCONFERÊNCIA 

O projeto “Tô na Rede” tem o objetivo de apresentar a nova 

ferramenta que poderá apoiar as ações de formação da SEE-SP e aprimorar as 

estratégias de comunicação entre todos os órgãos da Pasta, em especial da 

Diretoria de Ensino (DE) junto às unidades escolares garantindo a conexão e os 

requisitos técnicos. Sendo assim, os interlocutores indicados pelas unidades 

escolares, podem atentar para as próximas etapas e adiantando o processo de 

testes conhecendo o site do projeto “Tô na Rede” , no site você pode ter acesso 

ao tutorial do teste e o passo a passo das etapas seguintes. 

   A primeira etapa de indicação dos interlocutores de cada unidade 

escolar para apoio dos testes na ferramenta webconferência já foi finalizada. 

Agora, cada interlocutor deverá atentar ao e-mail indicado por ele no qual será 

comunicado o dia de teste no período de 06/03/2017 a 21/03/2017. 

http://www.pdeinterativo.mec.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0Bx1eafqh0ka6M0tldzZsQS1sa0U/view
http://www.tikinet.com.br/iag/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8182
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As etapas seguintes são voltadas para o pré-requisito para realização dos testes (devem ser realizadas com 

antecedência): 

 Definição do equipamento e orientação para conectar à solução de webconferência: cada UE deve escolher um 

equipamento que entrará para o “Tô na Rede” e realizar a instalação de plug-in, conforme orientações disponíveis no 

hotsite, em “Como se conectar”;  

 Preenchimento do “Levantamento técnico-operacional”: já disponível no hotsite no canal “Vamos testar?”! Cada UE 

deve responder este levantamento anteriormente à realização do teste;  

A realização dos testes conforme agenda: 

 Os testes serão realizados de 6 a 21 de março: 

 No período de 8 a 21 de março serão testadas as escolas da Diretoria de Ensino, todas as orientações serão 

enviadas por meio de boletim as unidades escolares; 

A agenda de testes foi definida pela Rede do Saber/EFAP com base nos dados informados pela DE quando da 

indicação dos(das) facilitadores(as) de cada UE. Pendências e casos excepcionais serão tratados pontualmente. Todas as 

orientações estão disponíveis no hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede.  

ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Em relação a elaboração do calendário escolar, atente para os seguintes dispositivos da LDB: 

a) Artigo 24, inciso I - “a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.”  

b) Artigo 12 - incumbência do estabelecimento de ensino:  

“inciso III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; ”  

c) Artigo 13 – incumbência dos docentes:  

“inciso V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional”;  

Em relação ao aluno, observa-se no artigo 24, inciso VI: “o controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”. Considerações:  

1. Efetivo trabalho escolar  

a) Única exclusão são os exames finais quando houver, portanto, tudo o mais se constitui em efetivo trabalho 

escolar.  

b) Tem sentido mais amplo, pois contém os dias letivos e dias de aulas, nos diferentes espaços.  

c) São todas as atividades planejadas e efetivamente desenvolvidas pela escola com previsão na proposta 

pedagógica e no plano escolar.  

2. Dias de aulas - sentido mais restrito, ou seja, todas as atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas 

com a presença do professor e do aluno.  

3. Dia letivo – dia de aula normalmente em sala de aula ou outros espaços na escola ou fora dela.  

Considera-se efetivo trabalho escolar as ações organizadas, planejadas que visam o pleno desenvolvimento do 

ensino, aprendizagem e do aperfeiçoamento da qualidade do trabalho docente, tais como: planejamento, replanejamento e 

avaliação, reuniões do Conselho de Classe/Ano/Série, reuniões do Conselho de Escola.  

 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/tonarede
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Se você fosse o novo assessor do secretário mundial da ONU, como 

você ajudaria resolver algum problema mundial? 

Essa pergunta faz parte do tema do 46º Concurso Internacional de 

Redação de Cartas, promovido anualmente pela UPU – União Postal Universal, 

da Suíça, que tem como proposta incentivar estudantes de até 15 anos a 

expressar sua criatividade e aprimorar o conhecimento linguístico.   

Convide seus alunos a participar! As inscrições devem ser feitas pela 

escola. Serão aceitas apenas duas cartas de alunos por unidade escolar, 

escolhidas por meio de seleção interna. As redações devem ser redigidas de 

próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul, com limite máximo de 

900 palavras. A inscrição vai até o dia 17/03/2017 no site do CORREIOS e para 

mais informações em www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/

vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas. 

A Receita Federal liberou para os contribuintes o download 

do programa gerador do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 

2017, referente ao ano-base 2016.  

Depois de baixar o programa, os contribuintes podem 

começar a preencher suas declarações, mas só vão poder enviar os 

documentos ao Fisco no período de 2 de março à 28 de abril. 

Acesse em https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/

cidadao/irpf/2017/download/ e veja como realizar o download do 

programa e os procedimentos para a declaração do imposto de 

Renda 2017. 

46º CONCURSO INTERNACIONAL DE REDAÇÃO DE CARTAS  

IMPOSTO DE RENDA 2017 

CURSO PARA PROFESSOR NA CULTURA INGLESA  
 TEACHER DEVELOPMENT ONLINE  

O curso tem como objetivo possibilitar que os participantes se 

engajem em um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento 

profissional que lhes permita um repertório abrangente em relação à 

prática de ensino, conhecimentos linguísticos, educacionais e outras 

reflexões de sua ação em sala de aula.  

A inscrição vai até 10 de março e para realizar os interessados 

deverão enviar um e-mail para projetossociais@culturainglesa.com.br 

com as seguintes informações: nome completo, endereço, idade, telefone 

celular, RG, CPF e data em que fez o teste de classificação online. 

Aproveite esta oportunidade agora, online. 

http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas/pdf/2017/Ficha%20de%20Inscricao_2017.pdf
http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/download/
https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/download/


 8 

SHOWS EM MARÇO 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

8 

O dia 8 de março esta chegando, sabe aonde 

levar sua gata? 

Pois saca só, vão rolar shows das mulheres 

poderosas que estão no cenário musical fazendo os 

homens reconhecerem que o lugar delas é na música e 

onde elas quiserem estar. 

Gostou? Quer ir? Então acesse a programação 

em catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/qui-mulherao-da-

p-shows-de-minas-incriveis-em-marco/ e aproveite. 

MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

JAZZ NO PARQUE 

O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição 

da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, dedica-

se às questões da morada brasileira pelo viés da 

arquitetura e do design. A programação 

do MCB contempla exposições temporárias e uma agenda 

com base em debates, palestras e publicações que 

contextualizam a vocação do museu para a arquitetura e o 

design, contribuindo na formação de um pensamento 

crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, 

economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade.  

Acesse em http://www.mcb.org.br/ e veja a 

programação. 

CASA DAS ROSAS 

Uma ótima maneira de se aproximar de uma cultura 

diferente é conhecer a produção audiovisual do país em 

questão, por isso, pela primeira vez a Casa das 

Rosas apresenta em seu jardim a “Mostra de Cinema 

Japonês: Especial Anime de Makoto Shinkai” 

A mostra é uma parceria com a Fundação Japão, as 

exibições acontecem nos dias 7 e 21 de março, 4 e 18 de 

abril (quinzenalmente às terças-feiras), sempre às 19h30. 

Veja a programação em www.casadasrosas.org.br/

agenda/cinema-japons-ao-ar-livre--especial-anime-de-makoto

-shinkai– e aproveite para ver outras atrações da instituição. 

Para os amantes do jazz, vão rolar nos dias 10, 11 e 

12 de março os ritmos dançantes da bateria unidos aos 

intimismo do saxofone no Auditório Ibirapuera em 

apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica. 

O concerto faz parte da série Jazz + e ocorre na 

sexta e no sábado, a partir das 21h, e no domingo, às 19h, 

com ingressos no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-

entrada). 

Na sexta, quem acompanha a Jazz Sinfônica é Ná 

Ozzetti, que apresenta suas canções de MPB ao público; no 

sábado, o evento tem o samba de Fabiana Cozza; já no 

domingo, é a vez da cantora Lívia Nestrovski, que une os 

balanços do jazz à música popular brasileira.  

http://www.mcb.org.br/
http://www.casadasrosas.org.br/agenda/cinema-japons-ao-ar-livre--especial-anime-de-makoto-shinkai
http://www.casadasrosas.org.br/agenda/cinema-japons-ao-ar-livre--especial-anime-de-makoto-shinkai
http://www.casadasrosas.org.br/agenda/cinema-japons-ao-ar-livre--especial-anime-de-makoto-shinkai
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QUEREMOS OUVIR  
VOCÊ LEITOR 

 

A equipe do Boletim Informativo da 

DERC, gostaria de ouvir a sua opinião e 

sugestão sobre o que podemos 

acrescentar nas próximas matérias, para 

que possamos melhorar cada vez mais o 

Boletim Informativo da nossa região. 

Mande sua sugestão e/ou opinião 

para: boletimderc@gmail.com  


