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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caro leitor, 

Este mês, parte das equipes de Supervisão e do 

Núcleo Pedagógico desta Diretoria de Ensino, está 

realizando uma série de acompanhamentos junto às 

Unidades Escolares com o objetivo de oferecer suporte e 

orientações  constantes nos documentos recomendados 

pela Coordenadoria Geral de Educação Básica (CGEB).  

Tratam-se das ações de Acolhimento aos professores e 

demais servidores, pais e/ou responsáveis e aos nossos 

alunos. Assim como a 1ª e 2ª etapa do Planejamento de 

2017. 

A fase de Acolhimento objetivou situar a realidade 

escolar, integrar as equipes pedagógica e administrativa, 

pais e alunos.  Os Grêmios Estudantis e a gestão escolar 

exercitaram o trabalho cooperativo e com esse foco é que 

deram  início a este desafiante ano letivo, porém mais 

acolhedor. Parabenizo a todos pelas ações efetuadas nesta 

fase. Só se constroem grandes obras a partir de sólidos 

alicerces e o Acolhimento é um dos tijolos que sedimentam 

a construção da Educação.  
                                              Airton Cesar Domingues  Dirigente Regional de Ensino  
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Com o objetivo de dar continuidade nas ações do Programa Ler e Escrever e monitorar as hipóteses de escritas 

dos alunos por meio de uma avaliação diagnóstica e sistemática, o CEFAI lança o cronograma de aplicação e digitação dos 

Mapas de Sondagem. Os respectivos dados devem ser digitados no site do Programa Ler e Escrever, no link  http://

mapaclasse.fde.sp.gov.br/. Veja tabela abaixo: 

NÚCLEO PEDAGÓGICO -  MAPA DE SONDAGEM 2017 

Em caso de dúvidas, entre em contato com:  

      Fabiola Rossi Ferrari (11) 4185-8848;                                      Fernanda Baptista (11) 4185-8251;   

      Monica Nery (11) 4185-8242. 

 

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 

1º Bimestre 10/04 a 21/04 24/04 até 12/05 

2º Bimestre 19/06 a 24/06 24/06 até 30/06 

3º Bimestre 18/09 a 29/09 29/09 até 06/10 

4º Bimestre 20/11 a 31/11 31/11 até 08/12 

Acolhimento dos alunos dos 6º anos realizado pelos 
professores e Grêmio Estudantil na E.E. Ana Rodrigues de 
Liso.  
Foto: Kleber Nascimento 
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No período de 01 de fevereiro à 03 de março 

2017, o Núcleo Pedagógico e a Supervisão de Ensino 

desta diretoria intensificarão as ações de 

acompanhamento junto as Unidades Escolares como foco 

no Planejamento, elaboração e execução das ações 

Pedagógicas feitas pela equipe docente para este período 

letivo. Fundamentadas nas Orientações Técnicas, nos 

Documentos de análise na Plataforma Foco 

Aprendizagem e demais indicadores, a Supervisão de 

Ensino e o Núcleo Pedagógico prestarão assistência 

pedagógica às escolas. A partir dessa ação, farão  

levantamento de eventuais demandas de formação seja 

para a equipe gestora ou pedagógica. 

O Plano de Ação, documento produzido pelo 

Professor Coordenador da Unidade Escolar por orientação da 

CGEB 2016 e Núcleo Pedagógico tem como principal intuito 

balizar as ações no período de 6 a 24 de fevereiro. Nesses 

dias, a equipe escolar terá que analisar, refletir, construir e 

executar as ações necessárias para o desenvolvimento das 

habilidades e competências críticas e muito críticas apontadas 

na Plataforma Foco Aprendizagem.  

Está disponível o resultado do SARESP 2016 

inclusive os dados e metas para o ano de 2017. Estes dados, 

em conjunto com as habilidades e competências críticas e 

muito críticas são objetos de análise, criação de estratégias e 

ações que devem constar neste Plano, que deverá ser 

utilizado no Planejamento anual que acontecerá nos dias 01, 

02 e 03 de março. Os respectivos indicadores estão 

disponíveis em focoaprendizagem.educacao.sp.gov.br/. 

PLANO DE AÇÃO 

ACOMPANHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES 

Acolhimento aos professores da E.E. Fernão Dias Paes Leme   
Foto: Fabiana Peca     



 4 BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

4 

 

 

No dia 23/02/2017, das 09h às 13h, 

acontecerá a Orientação Técnica “Grêmio 

Estudantil” voltada para os Diretores das Unidades 

Escolares. O grupo iniciará as discussões sobre as 

decisões coletivas tais como fazem nos moldes da 

Escola Democrática. 

Fiquem atentos ao comunicado expedido 

pelo Núcleo Pedagógico. 

 

O Programa Ensino Médio Inovador (Proemi/MEC) tem como objetivo de assegurar a participação de todos os 

professores, coordenadores pedagógicos e comunidade escolar na discussão sobre a elaboração das Propostas de 

Redesenho Curricular (PRC). 

Comunicamos às unidades escolares que fizeram adesão ao PROEMI, que está prevista abertura da plataforma 

do PDDE Interativo para inserção das informações e a validação dos planos, de 06/02/2017 a 12/03/2017.  

Atentem para o Documento Orientador em https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6WmJERzcxd3dTaEU. 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA  

Parabéns aos aniversariantes do mês de fevereiro!!!  
Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.  

Acessem  o endereço  https://recadastramentoanual.sp.gov.br/ 

PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR (PROEMI) 
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AULA EM FOCO 

O Boletim Informativo deseja que nossos 

professores tenham de forma considerável aulas que 

favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. 

Nesta edição, apresentamos uma situação de 

aprendizagem do 9º ano e 3ª série do Ensino Médio da 

disciplina de História voltada para a Ditadura Militar, mas não 

necessariamente limitado ao período. O professor tem como 

seguir a sugestão do Caderno do Professor: “ ... você pode 

buscar, principalmente, encaminhar as reflexões entre 

passado e presente, as permanências e rupturas na 

dinâmica do processo histórico ...” (Caderno do Professor, 

8ªsérie/9ºano, página 25). Contudo, na 3ª série do Ensino 

Médio, o professor precisa “... discutir a associação 

ideológica feita pelos órgãos de censura da ditadura entre 

brasileiros durante as décadas de 1960 e 1970, por meio de 

restrições à liberdade de expressão...” (Caderno do 

professor, 3ª série do Ensino Médio, página 34). 

Para alcançar as perspectivas citadas, sugerimos 

a utilização do jogo online que incentiva o aluno a 

posicionar-se em qual ideologia politica assumir perante 

informação documental (jornal, revista, folheto, etc) e oral 

(discursos, transmissão de radio, etc) do período, acesse 

em https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/

ditadura-militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-

militar.htm e leve seus alunos para a sala de informática e 

proporcione um olhar diferenciado sobre a 

contemporaneidade dos alunos. 

Outros objetos digitais de aprendizagem podem 

ser explorados na plataforma Currículo +, acesse 

curriculomais.educacao.sp.gov.br/ . 

HISTÓRIA 

 

 

MUDANÇA DE SEDE DA REDE DO SABER 

 

No dia 26 de janeiro, a Rede do Saber foi transferida para a sede da 

Diretoria de Ensino concentrando as videoconferências transmitidas pela Secretaria 

da Educação. 

Acompanhe as videoconferências pelo site da Rede do Saber em 

www.rededosaber.sp.gov.br. 
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CURSO "JOGOS: UMA METODOLOGIA EFICAZ PARA O ENSINO  
E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS". 
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O Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática 

(CAEM) oferece, gratuitamente, o curso "Jogos: uma metodologia 

eficaz para o ensino e aprendizagem da Matemática nos anos 

iniciais". O curso tem duração de 30 horas e as inscrições devem ser 

realizadas até o dia 19 de fevereiro de 2017.  São 40 vagas que 

devem ser preenchidas por professores dos Anos Iniciais e/ou 

professores de Matemática de forma geral (as vagas serão, 

preferencialmente, preenchidas por docentes do ensino público). Para 

fazer a inscrição acesse em www.ime.usp.br/caem/atualizacao2.php e 

aproveite esta oportunidade. 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIA DA INTERNET SEGURA 2017 

Todos os anos, organizações do mundo inteiro, 

ligadas à internet, direitos humanos e educação se reúnem 

para comemorar a data. Mais de 100 países estão conectados 

com a proposta de envolver educadores, alunos, pais e 

colaboradores em debates, exercícios práticos e reflexões 

sobre o uso seguro e cidadão da internet.  

No dia 07/02 será realizado um evento no Auditório 

Edifício Bolsa de Imóveis, em São Paulo, com a presença de 

diversos profissionais e setores da sociedade engajados na 

promoção de uma internet mais segura e positiva. As palestras 

serão gratuitas e abertas ao público geral. Quem quiser, poderá 

participar presencialmente ou assistindo à transmissão ao vivo, 

que será disponibilizada no site do evento em safernet.org.br/

site/sid2017/participe. Veja a programação em safernet.org.br/

site/sid2017/programacao.   

Os candidatos que fizeram a prova do Enem para obter o Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio já podem conferir as orientações para a retirada do 

documento. Todos os aprovados que prestaram o exame em 2016 e optaram 

pela certificação por meio da Secretaria da Educação, podem solicitar a retirada 

do documento. Acesse em portalnet.educacao.sp.gov.br/paginas/Cesu.Pages/

Cadastros/ValidarCandidato.aspx e veja onde retirar o seu certificado. 

RETIRADA DO CERTIFICADO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 
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 FEIRA DE ANTIGUIDADES DA PRAÇA 
BENEDITO CALIXTO  
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Quer conhecer um lugar com diversidade 

humana e de objetos? Conheça a Feira de 

Antiguidades da Praça Benedito Calixto um ponto de 

encontro para quem gosta de moda, tendências, design, 

gastronomia, música, artesanato e artes.  Mesmo aqueles 

que não vão comprar nada, vale muito a pena dar um role 

na feirinha. Acesse  http://pracabeneditocalixto.com.br/ e 

confira o que rola na feira mais interessante de Sampa. 

ERWIN WURN - O CORPO É A CASA 

MAM CELEBRA CENTENÁRIO  

“A casa é parte do nosso corpo: ela é uma 

espécie de pele que nos protege, assim como o carro ou a 

roupa.” Erwin Wurn. 

A exposição esta em cartaz até 03 de março no 

Centro Cultural Banco do Brasil e apresenta uma série de 

trabalhos que discute o corpo humano não apenas a partir 

do físico, mas também de suas camadas psicológicas e 

espirituais. Acesse culturabancodobrasil.com.br/portal/

erwin-wurm-o-corpo-e-casa e confira os horários da 

exposição. 

O Museu de Arte Moderna, abre a temporada de 

2017 com duas exposições sobre o tema:  Anita Malfatti: 100 

anos de arte moderna e O mercado de arte moderna de São 

Paulo: 1947 – 51. As exposições ficarão em cartaz até 30 de 

abril. 

Veja a programação das exposições de 2017 e os 

cursos oferecidos pelo museu acessando em http://

mam.org.br/. 

ENSAIOS TÉCNICOS DAS ESCOLAS DE 
SAMBA DE SÃO PAULO 

Os ensaios técnicos gerais, realizado no 

Sambódromo do Anhembi, reúnem milhares de pessoas das 

escolas de samba dos Grupos Especial e de Acesso. A 

entrada é gratuita para que o público acompanhe uma prévia 

do desfile oficial das arquibancadas. 

Além dos ensaios gerais, as escolas também 

realizam ensaios específicos de casais de mestres-salas e 

porta-bandeiras, comissões de frente, baterias e alas 

coreografadas. Confira a programação em http://

www.anhembi.com.br/ensaios-tecnicos-das-escolas-de-

samba-para-o-carnaval-2017/. 

"O Farol" (1915), de Anita Malfatti  


