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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caros professores, 

O trabalho realizado pela 

Diretoria de Ensino articulado com a 

Supervisão de Ensino e o Núcleo 

Pedagógico em relação ao programa 

Grêmio Estudantil obteve retorno 

significativo, e a interação dos 

representantes e dos professores 

responsáveis pelas ações realizadas nas 

Unidades escolares foi bastante produtiva. 
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Sempre pensando em uma escola democrática, reforço o 

pedido de preenchimento do questionário do programa Gestão 

Democrática  para o continuação do processo de trabalho realizado 

pela Secretaria da Educação. 

Parabenizo o trabalho de todos e desejo que continue essa 

cooperação em prol do desenvolvimento dos nossos alunos.   

 

  Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

ERRATA 
 

 

 

A nota do dirigente da edição 4 (31 

de outubro de 2016), traz na página 2 uma 

foto da Professora Coordenadora Pedagógica 

Maria José aplicando o simulado do Saresp 

na sala do Acessa Escola, publicamos 

erroneamente o nome da escola, o correto é 

Escola Estadual Professora Diva da Cunha 

Barra.     

A equipe editorial do Boletim 

Informativo da Diretoria de Ensino pede 

desculpas aos leitores e para a equipe da 

unidade escolar pelo erro. 

Responsáveis pelas formações do Grêmio Estudantil na DE Supervisora de Ensino  
Josemara e os PCNP Patricia, Marilia, Jamile e Ilderlon. 
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NÚCLEO PEDAGÓGICO - GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

Os integrantes do Grêmio Estudantil e seus 

respectivos professores orientadores das escolas 

jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino realizaram um 

encontro para socializar as boas práticas 

protagonizadas por eles durante o ano letivo. 

Os encontros aconteceram na Diretoria de 

Ensino e em Cotia na E.E. Conceição da Costa Neves. 
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Com a satisfação de trabalhar com 

os alunos eleitos no grêmio estudantil, as 

responsáveis PCNP Jamile e Patricia, as 

supervisoras Cristiane Gruppo e Josemara 

Gomes e os colaboradores PCNP Ilderlon e 

Marilia estiveram à frente nesse trabalho 

durante o ano dialogando e articulando 

ações nas UEs para o desenvolvimento em 

conjunto de ações prático-pedagógicas e 

democráticas. 

 

Agradecemos e parabenizamos 

a todos os envolvidos no programa 

principalmente os professores e  alunos 

pelo empenho e pela perseverança no 

trabalho. 

Formação com o grupo do Grêmio em Cotia                        foto - Ilderlon Toledo 

Formação com o grupo do Grêmio em Carapicuíba           foto - Débora Batista 
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JOVENS EMBAIXADORES 2016 

 

Entre os meses de agosto a outubro deste ano, 

mais de 19.000 adolescentes que estão no Ensino Médio 

da rede pública brasileira se inscreveram no Programa 

Jovens Embaixadores. O referido programa tem como alvo 

alunos brasileiros que são exemplos em suas 

comunidades, em termos de liderança, atitude positiva, 

trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento 

da língua inglesa. Os selecionados viajam em janeiro para 

um programa de três semanas nos Estados Unidos.  
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Nessa 15ª edição, a diretoria de ensino foi 

representada por seis estudantes corajosos. Foram 

três meses de intensas atividades e eles participaram 

ativamente no processo de seleção, desde a 

inscrição, busca de documentação, realização de 

testes, entrevistas etc. A comissão regional 

selecionou a Larissa Ferreira dos Santos, estudante 

na E.E. Willian Rodrigues Rebuá, como a 

representante desta Diretoria de Ensino.  

 

Infelizmente, não tivemos a 

indicação de finalista para nossa região. 

Mesmo assim, parabenizamos os professores 

pelo incentivo e os estudantes pela 

determinação, coragem e postura positiva. E 

por fim, agradecemos à família pela confiança 

e até o ano que vem. 

 

Momento do exame escrito                                                 foto - Fabiana Peca 

Da esquerda para a direita: Gabriel, Larissa, Amanda, Larissa  
Santos (indicada), Kethlin e Victor. Sentado: Flávio (PCNP-

LEM).                                
Foto - Fabiana Peca 
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SUPERVISÃO DE ENSINO - GESTÃO DEMOCRÁTICA 
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Esta disponível o questionário 

que inicia o processo da etapa 

“Diagnóstico”, tendo o objetivo de  

identificar a percepção de alunos, pais e 

responsáveis e servidores das escolas 

estaduais paulistas sobre os três espaços 

de participação da escola: Grêmio 

Estudantil, Conselho de Escola e 

Associação de Pais e Mestres.  

O questionário pode ser 

preenchido até 25 de novembro de 2016. 

Acesse o questionário em  

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/

GestaoDemocratica/ 

PESQUISA PARA FORMAÇÃO DO POLO 2017 

 

O grupo de formadores, composto por 

Supervisores de Ensino e PCNP, na preocupação de 

desenvolver um trabalho significativo e mais abrangente 

para o público de gestores, resolveu elaborar uma pesquisa 

para ouvir sugestões em relação ao modelo das formações 

de polo no ano de 2017.  

O questionário será enviado para as escolas e 

solicita-se que leiam, respondam e cooperem com as 

sugestões para o formações do próximo ano. 

Segue o link do formulário da pesquisa: 

                https://goo.gl/forms/JDvjhWDw5GaVZ4sX2 

    

https://goo.gl/forms/JDvjhWDw5GaVZ4sX2
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EVENTO - 8º ENCONTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

No dia 11 de novembro, os representantes da 

Diretoria de Ensino PCNP Fabiana Peca e Kleber 

Nascimento presenciaram no Centro de convenções 

Rebouças as apresentações das ações do Estado no 

segmento de criação e viabilização de política públicas em 

prol das pessoas com deficiências ou necessidades 

especiais de acessibilidade e mobilidade. Em parceria com 

empresas consolidadas no mercado, o Governo do Estado e 

as Startups apresentaram soluções e equipamentos que 

favorecem um olhar para as necessidades das pessoas com 

deficiência, pensando nisso, o evento proporcionou um 

espaço de demonstração de protótipos para possível 

disponibilização no mercado. 

Como exemplo, palestrantes de outros países 

compareceram no evento como forma de apresentar 

trabalhos bem sucedidos de pesquisa e formas de aplicação 

na cidade de São Paulo. Visite o site da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência em: 

www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-

noticias/tecnologiacomunicacaoreabilitacao-e-inclusao-sao-

temas-de-eventos-simultaneosem-novembro 

CIE - CENTRO DE INFORMAÇÕES  EDUCACIONAIS 

Proposta de uma exposição em 3D de arte para pessoas cegas 
apresentada por uma Startup na feira oferecida pelo evento. 
Foto: Kleber Nascimento  

Sr(a) Diretor(a), 

O Centro de Informações Educacionais - CIE 

informa que: Na segunda quinzena de novembro será 

realizada orientação sobre o Transporte Escolar  

Convênio - Cotia e Transporte Escolar Mobi- 

lidade Reduzida EMTU. 

Favor aguardar convocação.  

Sr(a) Diretor(a), lembramos 

que: 

 as inscrições para alunos fora 
do prazo inicia-se em 
16/11/2016; 

 os alunos em continuidade de 
estudo devem ser 
matriculados até o dia 
18/11/2016; 

 Abertura do módulo de 
confirmação de matrícula no 
Educacenso é de 16/11/2016 
até 25/11/2016. 

Quaisquer dúvidas entrar 

em contato com o NRM - 4185-
8202 / 4185-8247 / 4185-8203. 
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No dia 3 de dezembro é celebrado o DIA 
INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 

em comemoração, a Secretaria de Estado dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência promove a “Virada Inclusiva” 

na capital nos dias 02,03 e 04/12, cuja visão é incentivar 

e possibilitar que pessoas com e sem deficiência 

estejam juntas em ações inclusivas. 

 Participe das atividades propostas e veja a 

programação em: 

 

 http://viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/ 

 

A campanha tem como objetivos mobilizar para intervir; fomentar espaços de diálogo e construção de 

conhecimentos sobre Redução de Riscos e Desastres Socioambientais no âmbito das comunidades escolares, 

abrangendo a criação de materiais no desenvolvimento de conteúdos e metodologias científicas incentivando as 

práticas pedagógicas e ações educativas. A data de inscrição/ adesão das unidades escolares ao programa foi 

prorrogada para 18 de novembro. As U.Es. Inscritas serão convidadas a socializar e compartilhar suas experiências 

das ações promovidas no ano de 2015 e 2016.    

 As informações sobre a campanha estão no Portal da SEE –SP htp:// .edu a ao.sp.go . r/ oi ias/
edu a ao-i i ia- a pa ha-de-pre e ao-de-ris os-e-desastres- as-es olas-de-sp;  

 

 Site Ce ade  Edu ação: htp://edu a ao. e ade .go . r/apre derparapre e ir/; 
 

 Fa e ook: htps:// .fa e ook. o / e ade edu a ao/. 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

VIRADA INCLUSIVA 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CAMPANHA #AprenderParaPrevinir 
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A proposta do projeto Brasil Mais TI é 

proporcionar o despertar vocacional para os jovens 

entre 16 a 25 anos e contribuir para entrada de 

novos profissionais no setor de Tecnologia da 

Informação (TI) , o projeto oferece cursos básicos e 

avançados, bem como a geração de informação 

profissional aos interessados nas diversas áreas de 

TI. 

Acessando a página, o internauta terá um 

espaço de curiosidades como  o simulador de 

padrão de vida, criação de Currículo Vitae e cursos 

on-line. Conheça o Brasil Mais TI em http://

www.brasilmaisti.com.br/. 

A plataforma Guia Edutec  avalia o 

quanto a tecnologia está presente na Rede de 

ensino propondo desenvolver melhorias na 

inserção da tecnologia nas escolas. Essa  

plataforma apresenta os quatro elementos no 

uso da tecnologia que seria uma visão sobre o 

uso da tecnologia, articulação com o currículo, 

apresentação viabilizando o conteúdo e 

infraestrutura da unidade escolar.  

Foi disponibilizado um questionário que 

deve ser preenchido pelos diretores.   

Acesse o site http://guiaedutec.com.br/ 

e coopere com a pesquisa. 

BRASIL MAIS TI  

PESQUISA GUIA EDUTEC 
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24º FESTIVAL MIX BRASIL DE CULTURA DA DIVERSIDADE                
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O maior festival LGBT da América Latina , o Mix Brasil  apresenta entre os dias 09 à 20 de novembro uma 

programação envolvendo cinema, teatro, e música. 

Os segmentos da programação do evento reforçam o diálogo e um olhar para a diversidade social e de gênero 

onde grupos estão inseridos em setores sociais que potencializam as relações humanas. Cooperando com o objetivo, o 

evento receberá a 2ª Conferencia Internacional [SSEX BBOX] encontro que ocorre anualmente entre pesquisadores, 

ativistas, artistas, e pessoas que vivenciam as questões relativas ao gênero e a sexualidade. 

Quer saber mais? Acesse http://www.mixbrasil.org.br/ e confira a programação. 

 

EXPOSIÇÃO POLIS NA USP 18ª FESTA DO LIVRO NA USP 

 

Para os amantes do período clássico e a 

estrutura da sociedade grega, conheça a exposição “Polis: 

Viver na Cidade Grega Antiga” promovida pelo Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP que, por causa da 

intensidade da visitação e o interesse do público, 

prorrogou a exposição até 30 de junho de 2017. 

Para maiores informações acesse 

 www.mae.usp.br  

 

A festa do livro será realizada nos dias 22 e 25 de 

novembro, com o objetivo de aproximar as editoras e leitores, 

oferecendo livros de qualidade a preços especiais, com 

desconto mínimo de 50%.  Neste ano, a Festa terá novidades, 

mas acesse o site oficial em https://paineira.usp.br/

festadolivro/ e confira a programação do evento. 

http://www.mae.usp.br/

