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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caro leitor, 

No mês de março começamos nossas Orientações Técnicas. 

Em abril, as reuniões de formação em Polo, nas quais o foco é fomentar 

a  troca de experiências entre as equipes gestora administrativa e 

pedagógica objetivando na melhoria dos resultados do Ensino e a 

Aprendizagem dos estudantes. Serão encontros bimestrais onde a 

Diretoria de Ensino e as escolas dialogarão em favor da melhor 

interação entre o professor e o aluno. 

Além desses encontros bimestrais, ocorrerão outras formações 

em articulação entre a Supervisão de Ensino e o Núcleo Pedagógico 

com foco na gestão em sala de aula e acompanhamento da ATPC. 

Atente aos comunicados, às informações sobre as Orientações 

Técnicas e também quanto aos acompanhamentos que serão realizados 

pelos Supervisores e PCNP em sua Unidade Escolar. 

 Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
CONTINUIDADE NO CICLO,  AÇÃO NO INTERMEDIÁRIO  

 

Nos dias 21, 22 e 24 de março acontecerá 

a Orientação Técnica de “Matemática: Números 
Racionais no Ciclo Intermediário” que terá como 

público-alvo os professores do 5º e 6º anos. 

O objetivo é apresentar o conceito do 

Número Racional e seus diferentes significados com 

base no PCN de Matemática (1997) e ainda, 

identificar diferentes representações de um número 

racional. 

Complexo? Não pensamos assim, os 

PCNP Antonia Zulmira e Sérgio Antunes pretendem 

diversificar essa perspectiva para uma ação prática e 

possível na sala de aula direcionada ao Ciclo 

Intermediário.  

Acesse o  blog de Matemática e veja este e 

outros materiais produzidos pela equipe de 

Matemática. 

 

 

ORIENTAÇÃO  

TÉCNICA  

DE MATEMÁTICA PARA O  

CICLO INTERMEDIÁRIO 

http://matematicanpe.blogspot.com.br/
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LEITURA ‘GEO’ ‘GRAFIA’ HUMANA 

Nos dias 23 e 24 de março, acontecerá a Orientação Técnica 

de Geografia mediada pelo PCNP Ilder Toledo com foco no estudo 

“Competências leitora e escritora do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo”. O objetivo da formação será reconhecer os diferentes gêneros 

textuais. Tal ação, contribuirá para o fortalecimento das habilidades de 

leitura e compreensão de textos em suas diferentes práticas sociais de 

comunicação. O simples fato do leitor identificar antecipadamente a 

estrutura do texto que vai ler, ativará as hipóteses para possíveis 

conteúdos em Geografia e na utilização de estratégias favoráveis a 

uma leitura significativa a partir desse importante componente 

curricular.  

Acesse o blog  de Geografia  e veja os materiais disponíveis. 

PROGRAMAS PARA AÇÕES, PROJETOS PARA VIDA 

 

Já nos dias 29 e 30 de março, as PCNP Jamile 

Gebara e Patricia Losada realizarão a Orientação Técnica 

de Programas e Projetos tendo como objetivo subsidiar o 

trabalho do Professor Coordenador da Unidade Escolar  no 

alinhamento de projetos  que são  desenvolvidos  na prática 

escolar em concordância com o Currículo Oficial do Estado 

de SP.  

Acesse o site de Programas/Projetos e conheça as 

ações desenvolvidas por esta pasta. 

Entre os dias  28 e 30/03 das 8h às 12h, na Diretoria de Ensino na Região de 

Carapicuíba, os professores de Língua Portuguesa que ministram aulas para o 9º ano do 

Ensino Fundamental terão formação com a equipe de Língua Portuguesa com a PCNP 

Débora Eilliar e o PCNP William Ruotti. Sob a temática “Habilidades de Leitura e 

Construção de Itens de Avaliação”, a O.T. terá como objetivo subsidiar os professores nas 

práticas em sala de aula quanto à construção de avaliação com foco nas habilidades de 

leitura. 

Lembre-se de acessar o blog de Língua Portuguesa para ler os materiais 

disponíveis. 

ORIENTAÇÃO  
TÉCNICA  

 PROGRAMAS E  

PROJETOS 

ORIENTAÇÃO 
  

Técnica 
 

DE GEOGRAFIA 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA O COTIDIANO, 
AVALIAÇÃO PARA A COMUNICAÇÃO 

http://geografiaparaprofessor.blogspot.com.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos
http://linguaeliteraturacarapicuiba.blogspot.com.br/
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No último dia 15 foi realizada a Orientação Técnica de Língua 

Portuguesa - Mediação e Linguagem, e o foco foi a produção de 

sonoplastia, recurso técnico que utiliza objetos diversos para representar 

sons apresentados em textos. Os PCNP(s) Débora Eilliar, Fabiola Rossi, 

Fernanda Baptista, Ilder Toledo, Kleber Nascimento e William Ruotti   

fizeram a transposição para a radionovela a partir de um trecho da obra 

“O Dia da Caça” de Fernando Sabino. Em seguida, foi distribuído para o 

público participante vários trechos de obras literárias como sugestões na 

transposição para radionovela. 

Os principais encaminhamentos para as escolas sobre o 

projeto foram a socialização da Orientação Técnica em ATPC, 

mobilização da equipe e trabalho em parceria com os professores das 

disciplinas, organizar um plano de ação para o desenvolvimento e 

acompanhamento do projeto e estabelecer parceria com os professores 

da sala de recursos. 

MEDIAÇÃO NA PRODUÇÃO, DIVERSIDADE NA LINGUAGEM 

Terminada a base teórica, a PCNP Fabiana 

direcionou as professoras para o ambiente de Informática 

da DERC. Sob orientação e apoio do PCNP de Tecnologia, 

Kleber Nascimento, o grupo foi capacitado a criar e usar e-

mail institucional e demais ferramentas que serão utilizadas 

como forma de comunicação entre a PCNP Fabiana e os 

profissionais da Sala de Recursos. 

A troca de experiências favoreceu a interação 

entre os participantes, os quais consideraram os assuntos 

abordados pertinentes e de muita valia na rotina dos 

Professores Especializados das Salas de Recursos, 

principalmente no que se refere à rotina de trabalho do 

professor com foco no desenvolvimento das habilidades 

dos alunos público alvo da educação especial. 

Acesse o blog de Língua Portuguesa 

e acompanhe o projeto Mediação e 

Linguagem. 

No dia 16 de março, a PCNP de Ed. Especial 

Fabiana Peca realizou uma Orientação Técnica com as 

professoras que atuam nas 12 Salas de Recursos que estão 

sob a jurisdição da Diretoria de Ensino de Carapicuíba. 

Foram reiterados os fundamentos legais para o atendimento 

pedagógico especializado. Com base na Resolução SEE 

61/2014 e seus Anexos (Instruções de Janeiro/2015), a O.T. 

se pautou nas atribuições do professor especializado da Sala 

de Recursos, assim como, as Instruções CGEB de 2015 (e 

anexos), e a correta aplicação da Avaliação Inicial planejada 

e organizada pelo professor. Convencionou-se entre os 

presentes os documentos que farão parte do portfólio em 

cada uma das Salas de Recursos da Diretoria de Ensino de 

Carapicuíba. 

UMA SALA ACESSÍVEL , DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

PCNP Fabiana e o grupo de professoras.            Foto: Flavio Wilson 

Grupo de professores ouvindo a apresentação da 
radionovela.               

PCNP Fabiana e Kleber na orientação sobre o e-mail institucional 
Foto: Flavio Wilson 

http://linguaeliteraturacarapicuiba.blogspot.com.br/
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A fim de ampliar a cultura democrática no 

cotidiano das escolas e de sua comunidade, a 

Educação promove o projeto Gestão Democrática da 

Educação, por meio do Concurso de Desenho - 

Mascote. Até o dia 5 de maio, as escolas devem 

encaminhar os desenhos selecionados para a Diretoria 

de Ensino.  

Acesse o edital e o Formulário de inscrição e 

participe dessa ação favorecendo a democracia escolar. 

Veja também o site Gestão Democrática e 

obtenha informações sobre as etapas do projeto.   

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

GESTÃO DEMOCRÁTICA - CONCURSO DE DESENHO MASCOTE  

SE LIGA NA CIÊNCIA - CANAL DO YOUTUBE DA SEE 

O Grupo Ciência é Show! Elabora vídeos sobre a Ciência, mas com uma 

perspectiva atrativa, interagindo com os estudantes os diversos estudos e 

temáticas da disciplina. 

Os vídeos estão inseridos no canal do YouTube da Secretaria da 

Educação . Além disso, o leitor tem acesso a outros vídeos que falam e discutem 

sobre educação do Estado de São Paulo e os projetos e trabalhos estudantis 

realizados nas escolas estaduais. Siga a educação de São Paulo nas redes sociais: 

 Facebook.com/educasp; 

 Twitter.com/@educacaosp; 

 Instagram.com/@educacaoinspira; 

 Youtube.com/@educacaosp. 

 

Oba!  

Vai começar nosso estudo do EMAI no dia 29 de 

março das 13h às 17h na sede da Diretoria de Ensino de 

Carapicuíba. O encontro está previsto para acontecer 

mensalmente. Esse primeiro estudo terá como público alvo 

os Professores Coordenadores dos Anos Iniciais. O objetivo 

principal da Orientação Técnica é oferecer subsídio ao  

Professor Coordenador dos Anos Iniciais na disciplina de 

Matemática. O encontro mensal será para estudo e 

compartilhamento de atividades que possam ajudar no 

âmbito de recuperação das habilidades em defasagens dos 

alunos. 

ESTUDO MENSAL DO EMAI - ENSINO MATEMÁTICA ANOS INICIAIS 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1218.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1219.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica
https://www.youtube.com/channel/UC7I-PB2-pXXoi7FZ4NjK87A
https://www.youtube.com/channel/UC7I-PB2-pXXoi7FZ4NjK87A
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O “Projeto Física para Todos” é uma iniciativa do 

IFUSP— Instituto de Física da USP e organizado por meio de sua 

Comissão de Cultura e Extensão. Os encontros acontecem aos 

sábados, uma vez por mês, na Biblioteca Mário de Andrade. O 

principal objetivo do Projeto é abordar de maneira descontraída a 

relação entre a Física e o cotidiano das pessoas. 

 Na próxima edição do “Física para Todos”, ciclo de 

palestras será voltado a alunos e professores do Ensino Médio ao 

Ensino Superior, a relação entre a Física e a Medicina estará em 

pauta.  

Gostou? Está interessado pelo evento?  

Então acesse as informações e para comparecer ao 

evento é necessário a inscrição.  

 

A SEE em parceria com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

do Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” oferece 

cursos para aprofundar os conceitos do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo articulados com a Parte Diversificada, bem como os procedimentos 

específicos dos modelos Pedagógicos e de Gestão, de acordo com a missão, 

visão, valores, premissas e princípios do Programa.   

Acesse o site do Programa Ensino Integral e leia as informações 

dos cursos oferecidos. 

FÍSICA PARA TODOS  

ENSINO INTEGRAL 2017 

PRÊMIO ZAYED 2017 

Elaborar projetos com base em Energia Renovável e 

Sustentabilidade é o desafio proposto pelo Prêmio Zayed aos alunos da 

Rede Estadual de ensino de São Paulo.  A competição internacional vai 

eleger as melhores ideias de aplicação de energia limpa com um prêmio 

final de até US$ 100 mil. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de 

julho.  

Para participar, os estudantes devem ter idade entre 11 e 19 

anos e se candidatar na categoria "Escolas Secundárias Globais". Os 

trabalhos devem ser desenvolvidos em parceria com a comunidade 

escolar e ter articulação com o Currículo Oficial do Estado.  

Mais informações acesse em zayedfutureenergyprize.com. 

https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/341
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/348
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/ensinointegral&
http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/
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Um novo serviço está sendo disponibilizado para 

os amantes do esporte no parque Villa Lobos, o 

empréstimo gratuito de calçados de corrida, basquete e 

chuteiras. Além disso, bolas de futebol, de basquete e 

futevôlei também são disponibilizadas para empréstimo 

sem custo. Nos finais de semana, ocorrem aulas gratuitas 

de Yoga, alongamento, corrida e treinamento funcional. 

Confira tudo em www.runbaseadidas.com.br e 

reserve um dia para suar a camisa. 

CASTELO RÁ-TIM-BUM 

SP-ARTE - FESTIVAL GALLERY NIGHT 

“Bum bum bum, castelo rá-tim-bum. 

   Bum bum bum, castelo rá-tim-bum.” 

Bons tempos desse programa, não é? Quer 

revivê-los em um desses cenários? Pois então fique 

atento porque a partir do dia  31 de março, no Memorial 

da América Latina, a exposição “Rá-Tim-Bum, O Castelo” 

vai oferecer aos visitantes a sensação de entrar no 

Castelo Rá-Tim-Bum idêntico ao da série, reproduzindo o 

desenho original do seriado. 

Os ingressos já estão a venda nas bilheterias do 

Memorial e a partir do dia 20 de março, os ingressos 

serão vendidos no site  www.ratimbumocastelo.com.br. 

Veja a programação de visitas e compra de 

ingressos em http://www.memorial.org.br e aproveite o 

mundo Rá-Tim-Bum. 

REFUGIADOS, UM LAR CHAMADO 

 SÃO PAULO  

A avenida Paulista é o centro de diversidade e 

cultura e por isso, entre os dias 17 de março e 21 de maio, a 

avenida mais querida de São Paulo, receberá os "Refugiados, 

um lar chamado São Paulo", evento com refugiados de vários 

países que reúne feira étnica de arte e artesanato com shows 

de música e dança, exposição fotográfica, além de 

intervenção artística.  

Acesse em  catracalivre.com.br e veja a 

programação do evento. 

“Todo mundo tem um certo gosto natural... para o 

belo e para o feio” [un certo gusto... del bello e del brutto]. 

Dolce, Aretino (1557) 

Para os admiradores da Arte, nos dias 3 e 4 de abril 

acontecerá a semana SP - Arte em São Paulo, recebendo a 

segunda edição do Gallery Night. 

Os eventos acontecem em galerias nos bairros Vila 

Madalena, Pinheiros, Jardins e Itaim. Os espaços, que 

funcionarão por horários estendidos, recebem exposições, 

visitas guiadas, performances e confraternizações.  

Veja a programação em www.sp-arte.com. 

http://www.runbaseadidas.com.br/runbase/vila-lobos
http://www.memorial.org.br/2017/03/memorial-da-america-latina-recria-castelo-ra-tim-bum-em-exposicao-inedita/
https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/evento-reune-arte-musica-e-artesanato-de-refugiados-na-paulista/
http://www.sp-arte.com/noticias/sp-arte-e-galerias-paulistanas-abrem-a-semana-do-festival-com-o-gallery-night/
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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  


