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NOTA DO DIRIGENTE

Caros Leitores,
Neste segundo semestre, a diretoria de Ensino tem
como foco o acompanhamento Pedagógico nas Unidades
Escolares. Os Supervisores de Ensino, os Professores
Coordenadores do Núcleo Pedagógico e o Dirigente Regional de
Ensino estão visitando as escolas com a finalidade de observar os
trabalhos realizados no tocante ao processo ensinoaprendizagem.
Lembramos que este acompanhamento não tem a
finalidade de fiscalizar os trabalhos realizados, mas sim
potencializá-los e quando necessário, propor intervenções com
vistas ao aperfeiçoamento do trabalho pedagógico em relação ao
cumprimento do Currículo Oficial, a utilização dos materiais
pedagógicos disponibilizados; a participação das formações nas
ATPCs; a gestão da sala de aula, seus registros, participação nos
diversos projetos educacionais, entre outros. Boa leitura e bom
Acompanhamento na UE Erotides Ap. O. da Silva
(apresentação do Podcast do M&L) Foto - Kleber Nascimento trabalho!
Airton Cesar Domingues

Dirigente Regional de Ensino

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Parabenizamos as equipes escolares - gestão, professores e alunos - participantes da 5º edição da
Olimpíadas de Língua Portuguesa das escolas de Carapicuíba e Cotia.
Vejam os textos classificados para próxima etapas logo abaixo:
POEMA
Título: Quando olho para este lugar
Escola: E. E. Victorio Fornasaro
Diretora: Marina de Oliveira Pires
Professora: Elenice Souza Santos
Aluno: Douglas Souza do Nascimento

MEMÓRIAS LITERÁRIAS
Título: Eternas Saudades
Escola: E. E. Basílio Bosniac
Diretora: Maria Cleusa Pereira
Professora: Elza Isabel da Silva
Bezerra
Aluno: Arthur Fernandes da Silva

CRÔNICA
Título: Para ser feliz basta estar vivo
Escola: E. E. Benedito de Lima
Tucunduva
Diretora: Cecília dos Santos Ramalho
Professora: Renata Stclarlene da Silva
Paula
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ARTIGO DE OPINIÃO
Título: Não se alimenta na praça de
alimentação
Escola: E. E. Diva da Cunha Barra
Diretora: Sandra Regina Magalhães
Araújo
Professora: Débora Silva Batista
Aluna: Ana Clara de Oliveira
Gonçalves

CRÔNICA
Título: A Competição de Rabanetes
Escola: BATISTA CEPELOS
Diretora:
Lauriene
Maria
da
Conceição
Professor: Luis Carlos Silva Garcia
Aluno: Fernando Francisco de
Oliveira

ARTIGO DE OPINIÃO
Título: Cotia, o que é "isso"?
Escola: VINICIUS DE MORAES
Diretor: Carlos Augusto Xavier da Silva
Professora: Odete Rodrigues de
Oliveira Duro
Aluna: Julia Magalhães

Para saber mais sobre as próximas etapas da competição
acesse o Portal da Olimpíada www.escrevendoofuturo.org.br.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA SARESP
No dia 22 de setembro, teve início o Ciclo de
O.Ts. voltado ao tema SARESP. Teve como públicoalvo o PC. O objetivo foi de fortalecer a política
educacional

assegurando

a

participação

e

o

alinhamento da equipe escolar na aplicação dessa
avaliação de larga escala. Os PCNPs responsáveis por
essa formação proveram orientações em diversos
espaços, entre eles a sala de informática na qual os
participantes puderam acessar e consultar os dados
sobre o SARESP na plataforma Foco Aprendizagem,
dinamizando assim, a formação. Os momentos de
análise dos resultados e a interação entre os pares
resultaram na troca de conhecimento e de experiências

PCNP Afonso apresentando o tema

foto - Edilson Silva

de cada realidade das UEs.
E ainda teve mais!
A

dramatização

de

personagens

representando o momento do ATPC ou reuniões da
equipe escolar foram contracenados pelos próprios
participantes, protagonistas da sensibilização dos
colegas de trabalho colocando-se no lugar do outro,
importantíssimo para potencialização do trabalho
coletivo e reforçando a cooperação da equipe.
Acesse as

plataformas e confira os

resultados:
http://saresp.fde.sp.gov.br/2015/
http://www.focoaprendizagem.educacao.sp.gov.br/
Dinâmica com as plataformas

foto - Edilson Silva
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Parabéns aos aniversariantes do mês de outubro!!!
Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.
Acessem o endereço https://recadastramentoanual.sp.gov.br/

EDUCAÇÃO SOBRE O USO DA INTERNET

Ética, comportamento, preconceito, bullying, direitos humanos e
outros conceitos podem ser consultados na cartilha escrita em parceria
com a Promotoria Pública de São Paulo, a Safernet e a SEE.
Esse material norteia ações estratégicas que permitem o diálogo
abrangente envolvendo a equipe escolar, pais e alunos na prevenção e
segurança no mundo digital.
Conheça o material em http://www.safernet.org.br/site/sites/
default/files/cartilha-site.pdf converse com sua comunidade escolar
professores e alunos e crie projetos sobre os temas nele abordados.

VERIFIQUE AS ORIENTAÇOES TÉCNICAS E EVENTOS DE OUTUBRO
Orientações Técnicas confirmadas para outubro:


Cerimônia de encerramento JEESP categoria Mirim e Infantil - 07/10/16 - Local :
Diretoria de ensino - horário: das 15h às 17h;



Orientação Técnica SARESP - II Encontro - 20/10/16 - Local: Diretoria de Ensino
(Salão Azul) - horário: das 08h às 12h;



Mostra “Mediação e Linguagem” - 25/10/16 - Local: Diretoria de Ensino - horario:
das 08h às 17h;



Orientação Técnica Grêmio Estudantil - 26/10/16 - Local: Diretoria de Ensino
(salão Azul) - horário: das 08h às 12h e das 13:30h às 17:30h. Escolas de Cotia,
27/10/16 (5ª feira) - Local: E.E. Conceição da C. Neves - horário : das 9h às 13h.

Saiba mais na página do Núcleo Pedagógico em
https://decarapicuibapublic.sharepoint.com/Paginas/Centros%20e%20N%C3%BAcleos/NPE.aspx
DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA
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EXPEDIÇÃO OFFICE MIX
No dia 16 de setembro, aconteceu a primeira formação
“Expedição Office Mix”. O curso é fruto da parceria entre CGEB/
CETEC, Microsoft e a Diretoria de Ensino de Carapicuíba. Sob a
coordenação da Diretora do Núcleo Mônica Estevam e do PCNP
Tec. Educacional Kleber Nascimento, o curso foi direcionado a
professores PEB II e gestores. Teve como objetivo difundir as
informações sobre o uso do pacote Office Mix. A formadora Julci
Rocha - credenciada pela Microsoft - apresentou algumas
ferramentas que poderão cooperar com o trabalho de gestão
escolar, bem como nas ações pedagógicas dos professores.
Os aplicativos do Office Mix podem ser
acessados pelos gestores, professores e alunos
utilizando o e-mail institucional da Microsoft. Clique no
link https://www.office.com/ e obtenha seu Office para
qualquer dispositivo.
Sala de estudo da Rede do Saber
(E.E. Willian R. Rebua)
foto - Kleber Nascimento

FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ENSINO
Na sociedade atual, o cotidiano e as
relações

sociais

estão

mais

exigentes

e

complexas, inclusive na relações do trabalho.
Pensando nisso, o Dirigente de Ensino Airton C.
Domingues

em

conjunto

com

o

Núcleo

Pedagógico – cooperando nessa ação a Diretora
do Núcleo Mônica Estevam e o PCNP Edilson
Silva – realizou no dia 19 de setembro uma
palestra formativa com os funcionários da DE,
estando

a

frente

a

convidada

palestrante

Professora Ms. Adiliana Peres com o tema “Boas
práticas para um trabalho mais feliz”. O objetivo
foi

dialogar

sobre

comportamento,

postura,

comunicação, tipos de linguagens, e como é
possível ter um convívio mais harmonioso entre
as pessoas. O exercício dessas boas práticas é
benéfico e muito importante para o ambiente de
trabalho.

Momento da formação na DE

foto - Mônica Estevam

Diálogos coletivos, reflexões sobre a Ética e postura
profissional

devem

ser

potencializados,

diariamente.

E,

formações como esta, cooperam nas relações envolvendo a
equipe e a comunidade escolar tanto interna quanto externa.
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SONDAGEM ANOS INICIAIS
A aplicação da 4ª sondagem aconteceu entre 19/09 a
30/09, portanto fiquem atentos ao prazo de digitação dos Mapas
de Sondagem que será entre 03/10 a 21/10 no site do Programa
Ler e Escrever no link:
http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/
Dúvidas, entre em contato com Monica Nery ou Fabiola
Ferrari - ambas PCNPs dos Anos Iniciais - por meios dos
telefones (11) 4185-8242 e 4185-8848 ou pelos endereços de emails:
monicanery@prof.educacao.sp.gov.br
fabiolaferrari@prof.educacao.sp.gov.br

SUPERVISÃO DE ENSINO - FORMAÇÃO POR POLO

ATENÇÃO!
Formação com Equipe gestora: dia 24 de outubro!
Fiquem atentos ao comunicado que será encaminhado
para o e-mail institucional da Unidade Escolar.

Formação Polo 1
foto - Flavio Wilson

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E OBRAS

REUTILIZAR, RECICLAR, REPENSAR
São palavras fundamentais para refletir na utilização dos
bens naturais. Pensando nisso, o Núcleo de Obras e Manutenção
Escolar da Diretoria de Ensino iniciou neste ano o projeto
“Consumo Consciente” para viabilizar a economia do consumo de
água e energia e formas de sustentabilidade.
Para ver mais sobre o material, acesse o site da Diretoria
de

Ensino

em

https://decarapicuiba-public.sharepoint.com/

Paginas/Centros%20e%20N%C3%BAcleos/NOM.aspx
DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA
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CIE - CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS

Solicitamos que divulguem na comunidade escolar que estão
abertas as inscrições para CRIANÇAS E ADOLESCENTES que estão
fora da rede pública. Seja para o ensino Fundamental, Médio ou EJA.
Prazo: de 03 a 30 de outubro de 2016. A orientação é que
procure qualquer escola pública e faça a inscrição.

INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O Programa Chevening está
com inscrições abertas para bolsas de
estudos,

financiadas

pelo

governo

Britânico. Elas devem ser feitas no
próprio site do Programa Chevening no

As inscrições para o curso “Introdução aos
Direitos

Humanos

e

ECA

para

Educadores

2ª

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/

Edição/2016”, estão abertas até o dia 5 de outubro de

Default.aspx?tabid=3008&EntryId=3837. Prazo até o dia

2016, ou até o término das vagas, ou o que acontecer

08/11. Os processos para a bolsa de estudos e de

primeiro.

admissão nas universidades britânicas são independentes.
Para

outras

informações

acesse

http://

www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?

CURSO DE LIBRAS ONLINE
O curso tem como objetivo geral proporcionar aos profissionais
da educação oportunidades de manter interação dialógica eficaz com os
alunos com surdez. Viabiliza as condições necessárias para atender
esses alunos em suas necessidades e peculiaridades. As inscrições vão
até 5 de outubro de 2016, ou até o término das 12.400 vagas ofertadas,
o que acontecer primeiro. As inscrições serão por adesão e as vagas
preenchidas por ordem de inscrição.
Acesse

o

site

para

efetuar

a

inscrição

em

http://

www.escoladeformacao.sp.gov.br/librasonline
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SED - APLICATIVO LEITOR RESPOSTA
Para facilitar e agilizar a inserção de respostas
da

AAP,

a

Secretaria

do

Educação lançará o aplicativo “Leitor

Estado

da

Resposta”, que

fará a leitura do gabarito disponibilizado na primeira
página do Caderno do Aluno da AAP.
O aplicativo está disponível para smartphones e tablets com sistema
operacional Android em caráter de teste. Durante o período de digitação da 13ª
AAP, a SEE fará uma avaliação da Rede por meio de devolutivas sobre o uso do
aplicativo.
A disponibilização é uma ferramenta adicional que a SEE oferece com
o objetivo de facilitar a inserção dos dados e a rotina escolar. No momento, está
disponível somente para o perfil professor. Em breve, o aplicativo será
disponibilizado para os perfis: Diretor, Vice-Diretor, Professor Coordenador
Pedagógico, GOE e AOE. Acesse o guia, o manual e as orientações do
aplicativo

no

site

da

DE-Carapicuíba

https://decarapicuiba-

em

public.sharepoint.com/Paginas/Centros%20e%20N%C3%BAcleos/NPE.aspx.
Para

baixar

o

aplicativo,

clique neste

link;

Canal

de

atendimento: sed.suporte@educacao.sp.gov.br.

EVENTOS: CICLOS DE DEBATES DO CPA/M8 “SEGURANÇA PÚBLICA E EDUCAÇÃO”
No dia 28 de setembro, o Dirigente regional de Ensino de Carapicuíba
Professor Airton César Domingues foi um dos palestrantes no ciclo de debates
promovido pelo Comando de Policiamento de Área - Osasco, sediado nas
dependências da Estácio - FNC, em Carapicuíba . O tema foi sobre “Segurança
Pública e Educação”. O Dirigente apresentou os programas e projetos de
prevenção contra ao uso de drogas e de violência planejados e executados pela
SEE, os quais mobilizam ações educacionais sobre segurança nas escolas,
prevenção de conflitos e trabalhos concentrados nas Unidades Escolares da
Rede Estadual tais como PMEC, PROERD e PEF, entre outros.

Dirigente Airton C. Domingues

foto-Kleber

Auditório Estácio - FNC

foto-Kleber Nascimento

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA

9

BOLETIM INFORMATIVO
1ª MOSTRA DE ARTE DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE OSASCO
foto-Kleber Nascimento

No dia 21 de setembro, os representantes da Diretoria de Ensino
de Carapicuíba - Diretora do Núcleo Mônica Estevam e o PCNP Kleber prestigiaram a 1ª Mostra de Arte das Escolas Estaduais de Osasco. As obras
de arte foram produzidas por alunos da rede estadual da referida região.
Com o tema “A arte pode ressignificar nossa condição no mundo”, as obras
demonstravam o mais puro pensamento artístico dos alunos. A expressão
em cada obra representa habilidades em diferentes perspectivas que atraem
nosso olhar contemporâneo. Obras clássicas do século passado sendo
transformadas em arte contextualizada para o nosso tempo por talentos
distribuídos pela rede pública de ensino.
As apresentações musicais e
artística de alguns alunos marcaram
também a exposição, como o coral, o
solo

de

violino

e

a

dança

que

emocionou a plateia pela performance.

Irene Machado , dirigente da Diretoria de
Ensino de Osasco

Parabenizamos

os

gestores,

professores e alunos das escolas e a
Diretoria de Ensino de Osasco pela
iniciativa e pelo trabalho realizado.

Autorretratos de artistas brasileiros feito pelos alunos

foto-Mônica Estevam

QUAL SEU TALENTO?
A Diretoria de Ensino de Carapicuíba pretende incentivar os talentos dos seus
servidores que além de estarem cooperando com o sistema educacional, sempre possuem
alguma habilidade extra como música, pintura, práticas no esporte, etc. Nesta edição, vamos
divulgar o trabalho da funcionária Ana Maria Santana, cujo pseudônimo é Polly Hundson.
Ela tem composições próprias, pois ama poesia e possui um site somente desse gênero no
qual compartilha seu trabalho na rede.
Quer
ler
anamariasantana

mais?

acesse:

http://www.recantodasletras.com.br/autores/

" O olhar restrito a uma única direção, é um segmento limitado, na
vida torna-se imprescindível a visão por diversos ângulos." Polly Hundson

Ana Maria Santana - setor CRH
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