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NOTA DO DIRIGENTE
Caros

gestores,

professores

e

alunos.
Fazendo uma retrospectiva das
ações realizadas no ano letivo de 2016
(Planejamento, Intervenções com base no
resultado do Saresp 2015 e das AAP
aplicadas em 2016, o Replanejamento e as
formações realizadas nas unidades escolares
e na Diretoria de Ensino), os dois dias de
aplicação do Saresp reforçam a política da
SEE perante o acompanhamento do ensino e
aprendizagem dos alunos da rede estadual.
Agradeço o empenho das equipes
escolares e desejo um bom momento de
aplicação da avaliação para todos.

Apresentação do PCNP Flavio

foto - Kleber Nascimento

Airton Cesar Domingues

Dirigente Regional de Ensino

NÚCLEO PEDAGÓGICO - SARESP
A aplicação do Saresp acontecerá
nos dias 29 e 30 de novembro, o trabalho
realizado durante os Ciclos será avaliado
nesse momento, por isso o preparo e a
atenção são imprescindíveis nesta fase da
avaliação.
Em 2016, a Secretaria da Educação
disponibilizou ferramentas on-line para o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos
e simulados para práticas avaliativas, uma
dessas ferramentas é o Simulado Saresp que
cooperou com o reconhecimento da avaliação
e sua potencialização no âmbito educacional.
Acesse

www.educacao.sp.gov.br/

saresp e veja o objetivo e outras informações
sobre resultados e muito mais.
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A

Diretoria

participação

e

de

JEESP

Ensino

envolvimento

3

agradece
das

a

Unidades

Escolares no JEESP – Categoria Pré Mirim e
Juvenil, cujo o período foi de 21 de Outubro de
2016 a 10 de Novembro de 2016. A abertura,
bem como os jogos das modalidade ‘Voleibol’ ,
Xadrez, Tênis de Mesa, Handebol e Basquete
foram realizados na sede da Diretoria de Ensino
de Carapicuíba.

As Escolas Estaduais

participantes foram: Cícero Barcala Junior, Hadla
Competição realizada na Diretoria de Ensino

foto - Melori Pickler

Feres, Sidrônia Nunes Pires, Jorge Julian e
Toufic Joulian.

A modalidade Futsal foi realizada na EE Adalberto Mecca Sampaio, Jorge Julian, Eng. Mario Salles Souto, Toufic
Joulian . Já a modalidade Atletismo foi realizada na pista do Campo Niteroi - COHAB II .

As Escolas Estaduais

participantes foram: Adalberto Mecca Sampaio, Alberto Kenworthy, Hadla Feres, João Garcia de Haro e Jorge Julian,
Roque Celestino Pires, Ten. Ernesto, Maria H. Mardegan, Natalino Fidêncio e José Benício.
Todos os jogos tiveram a coordenação Geral do PCNP Eraldo Firmino e da Coordenadora de Jogos, Melori Pickler.

CAMPANHA DE RECOLHIMENTO PNLD 2015 E 2016
As Unidades Escolares podem iniciar a campanha de recolhimento dos livros didáticos reutilizáveis, dos
PNLD 2015 e 2016, respectivamente do Ensino Médio (disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
Biologia, Física e Química) e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano - disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Livro Regional e Ciências Humanas e da Natureza - Coleção Integrada de
História, Geografia e Ciências), uma vez que esses livros serão utilizados pelos alunos matriculados no ano letivo de
2017. Cada escola deve separar, contar e arrumar esses livros em pilhas por disciplina, título e ano.
Quanto aos livros do PNLD 2014, referentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental, cada escola deverá
efetuar o desfazimento total, conforme dispõe a Resolução nº 83/2013 e Lei Estadual nº 14.470/2011, já que todos os
alunos desse segmento receberão livros novos de todas as disciplinas, em 2017. Certos de poder contar com a
colaboração de todos, colocamo-nos á disposição. Telefone: 4185-8206— Núcleo de Administração - NAD.

CAMPANHA
DE RECOLHIMENTO
DE LIVROS DIDÁTICOS

REUTILIZÁVEIS
DO PNLD 2015 E 2016
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PEDAGOGIA SISTÊMICA:
No dia 07/12 das 15h00 às 17h30 ocorrerá o
“Primeiro Seminário Especial Internacional de Pedagogia
Sistêmica” por uma Educação Pública de Qualidade: “Um
novo e revolucionário olhar para solução de conflitos”, com
a Dra. Angélica Olvera, digníssima reitora da Universidade
Cudec do México, representante oficial da Hellinger
Sciencia da Alemanha.
O evento será no Teatro Caetano de Campos, na
sede da Secretaria de Estado da Educação (praça da
República, 53 – República. São Paulo/SP) O público-alvo é
destinado a Dirigentes de Ensino, Gestores Regionais do
Sistema de Proteção Escolar e Professores Mediadores
Escolar

e

Comunitário.

Ao

final

do

evento

será

disponibilizado um certificado de participação do referido
encontro.
Caso tenha interesse e disponibilidade, faça a sua
inscrição no link: https://goo.gl/forms/ZZYzgYf94TESfuz33 .

CURSO “CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS INTERACIONISTAS PARA UMA EDUCAÇÃO
PÓS-MODERNA”

Inscreva-se no curso de extensão da FAPES
que iniciará em março de 2017. O curso “Contribuições
das Teorias Interacionistas para uma Educação PósModerna”, coordenado pelo Prof. Ms. Ronaldo Ferreira
Negrão na FAPES - Educação Integral, tende para a
compreensão das teorias interacionistas do século XX,
organização

da

instrumentalização

gestão
dos

de

sala

de

participantes

aula
para

e

a

ações

coletivas.
Confira as datas e a programação do curso em
http://www.fapes.net/educacao-integral/contribuicoes-das
-teorias-interacionistas-para-uma-educacao-posmoderna/.
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“NOVEMBRO: CONSCIÊNCIA NEGRA E NÃO VIOLÊNCIA

Está disponível o material da videoconferência
“Novembro: consciência negra e não violência”, realizado
no dia 25/10/2016, com a iniciativa de debater o histórico da
mulher negra no país a fim de promover maior visibilidade
da temática no Currículo, temas transversais e nas práticas
escolares, em todas as etapas e modalidades da Educação
Básica, considerando, ainda, que novembro é o mês em
que se lembra, internacionalmente, o enfrentamento à
violência contra a mulher (dia 25/11).
Acesse o material em https://drive.google.com/file/
d/0Bx1eafqh0ka6M0FjRkhGVGRhdVU/view

e multiplique

nas unidades escolares.

CONCURSO PARA DIRETOR DE ESCOLA

Fala galera, preparados para o concurso para
diretor de escola? Ainda não? - Então, estude online e e
ganhe tempo preparando-se com vídeos e textos para
que você esteja a par do conteúdo .
Acesse:
http://www.phronesis.net.br/cursos-onlinedetalhes,15,curso.online.para.o.concurso.de.diretor.de.e
scola.de.sp.2016
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Ocorreu
Novembro,

CONCURSO PÚBLICO PEB II

em

no

24

de

auditório

da
A 3ª Etapa da escolha

Faculdade Nossa Cidade (FNC), a
solenidade

6

alusiva

ao

17º

de

vagas

aniversário do 33º Batalhão da

Concurso

Polícia Militar Metropolitano (BPM/

2014

M).

07/12/2016.

Representando

o

Senhor

para

PEB

Público

II

do
de

acontecerá nos dias 06 e

Dirigente Airton Cesar Domingues,

A publicação do Edital

a PCNP Débora Silva Batista Eilliar

de Convocação e da Relação de

prestigiou o evento. A Diretoria de

cargos vagos está prevista para o

Ensino de Carapicuíba agradece o

dia 29/11/2016.

convite do Comandante Ten Cel PM
Antonio Carlos da Silva e reforça os

CRH - Centro de
Recursos Humanos

Parabéns ao Batalhão.

SUPERVISÃO DE ENSINO - GESTÃO DEMOCRÁTICA
Foi prorrogado para o dia 18 de
dezembro o prazo de preenchimento do
questionário

que

“Diagnóstico”,

tendo

inicia

a

etapa

o

objetivo

de

identificar a percepção de alunos, pais e
responsáveis e servidores das escolas
estaduais paulistas sobre os três espaços
de

participação

Estudantil,

da

Conselho

escola:
de

Grêmio

Escola

e

Associação de Pais e Mestres.
O

questionário

deverá

ser

preenchido acessando o link:
https://sed.educacao.sp.gov.br/
GestaoDemocratica/
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INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CURSO DA CULTURA INGLESA
De 16/11 a 03/12/2016, estão abertas as inscrições
para os Cursos da Cultura Inglesa nas seguintes formatações:
1. Língua Inglesa - Presencial; 2. Aperfeiçoamento online
“Teachers’ Links”; 3. Curso de Pós-Graduação Lato sensu,
Especialização

em

“Práticas

Reflexivas

e

Ensino

Aprendizagem de Inglês na Escola Pública” (somente com
entrada no 1º semestre do ano).
Todos

os

candidatos

devem

ser

professores

portadores de licenciatura em Língua Inglesa, (permitida a
dupla licenciatura Inglês-Português) efetivos ou temporários,
que estejam obrigatoriamente ministrando aulas de inglês na
Rede Pública Estadual, ou professores efetivos em Língua
Inglesa designados para funções relacionadas à formação
continuada. Mais informações:
http://denorte2.educacao.sp.gov.br/Paginas/
Cultura%20Inglesa_comunicado_2017.pdf

13º ENCONTRO USP - ESCOLA

Divulgamos a abertura de inscrições para o 13º Encontro USP-ESCOLA. O evento será realizado de 16 a 20 de
janeiro de 2017, das 8h às 17h, com a oferta de cursos gratuitos para professores em diversas áreas do conhecimento.
Para conhecer as propostas e realizar sua inscrição, acesse o link: http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/419.
Alertamos que a participação é por adesão dos professores interessados e que as despesas com deslocamento
são de responsabilidade dos participantes.
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I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL DA OAB
As novas tecnologias e a conectividade fazem parte da vida dos alunos. Para falar sobre os benefícios e os
desafios do uso da tecnologia em sala de aula como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem, será realizado no
dia 1º de dezembro, o I Seminário de Educação Digital da OAB SP, idealizado pela Seção de São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-SP).
O evento contará com a presença de vários especialistas na área, que irão debater sobre assuntos inerentes à
educação digital, com o objetivo de disseminar a conduta ética e também orientar educadores sobre questões legais.
Durante o Seminário, com a presença do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini,
será lançado o Guia do Professor sobre Prevenção ao Bullying, que faz parte do Programa de Prevenção ao
(Cyber) Bullying. O Seminário será sediado no Teatro Fernando Azevedo, sede da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, na Praça da República, e será transmitido ao vivo, por streaming, pela Rede do Saber/EFAP.
Os interessados em participar presencialmente deverão se inscrever previamente acessando em http://
www2.oabsp.org.br/asp/dotnet/CulturaEventos/Eventos/Apps/SinopseEvento.aspx?idCultural=155&sn=1. As vagas são
limitadas.

QUAL SEU TALENTO?

Nesta edição, a matéria “Qual seu Talento?” vai
apresentar o trabalho do PCNP de Arte Antonio Costa
conhecido como Caffi.
Amante

da

Arte,

escritor

e

acadêmico,

destacamos duas de sua participação nas publicações: o
livro “Desafios e possibilidades das práticas educativas”
que foi 4º lugar no prêmio Jabuti e “Pesquisa –ensino: A
comunicação escolar na formação do professor”, trabalhos
com portfólios na área do conhecimento de linguagem
artísticas e as formações de professores com temas
envolvendo TIC e o uso digital nas aulas.
Outro destaque do trabalho é o foco em
instrumentalizar o professor na criação e utilização dos
blogs para o ensino e aprendizagem.
Para saber mais sobre os trabalhos e projetos do
Caffi

acesse

o

blog

de

Arte

em

ensinodearteemcarapicuiba.blogspot.com.br/.
PCNP Caffi em uma de suas orientações técnica
Foto - Kleber Nascimento
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BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS
E.E APARECIDA DE FÁTIMA SILVA
Nesta edição, mostraremos o trabalho de
duas escolas, da E.E. Aparecida de Fátima Silva
(Castelinho) e E.E. Ana Rodrigues de Liso
(Castelão). Vamos aos projetos?
Começamos com a equipe da unidade
escolar Aparecida de Fátima Silva que realizou um
trabalho voltado para reciclagem, e que foi
desenvolvido durante o ano e o produto final foi
uma exposição de artefatos fabricados de material
reciclável.
Essa ação aconteceu no dia 19 de
novembro. Cada turma teve seu objetivo no
Na foto estão as professoras Mirian, Alinete, Magna, Tania, Hellen; o Dirigente
de Ensino Airton Domingues e a professora Edna.

projeto:

Trabalho dos alunos dos 2º anos que transformaram lixo em objetos para presentes e lembranças.



1º anos - criaram brinquedos;



2º anos - criaram objetos de lembranças e presentes;



3º anos - reutilizaram partes de alimentos considerados “restos” para inclusão em receitas culinárias;



4º anos - horta suspensa;



5º anos - papel reciclável.
Mas não foi um trabalho somente dos alunos, houve uma significativa participação dos pais em casa, tanto na

produção dos materiais quanto na escrita de relatos referentes ao processo de construção do conhecimento com os filhos.
A participação do Grêmio Estudantil foi também muito importante na conjuntura do projeto na criação de móveis recicláveis
e mini casas de brinquedo, outra participação foram os professores das disciplinas de Arte e de Educação Física pelo
trabalho de confecção de roupas e a preparação do desfile na exposição.
Ficou interessado ? Acesse www.facebook.com/aparecidadefatimacastelinho e veja a exposição do trabalho.
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E.E. ANA RODRIGUES DE LISO
A equipe da E.E. Ana Rodrigues de Liso
(Castelão) realiza a cada ano um projeto chamado
FEMUCA que na sua sexta edição veio com o tema
“FEMUCA: A partir de todas as décadas” .Os alunos
apresentaram

danças

coreografadas,

musicais,

dramaturgia e desfiles de moda de época dos anos
anteriores e contemporâneo.
O objetivo é estimular o desempenho do
aluno na criatividade artística e “desenvolver outras
habilidades e competências igualmente importantes
para o enriquecimento escolar”.

Projeto FEMUCA 2016

foto: Julio Gomes

Os professores participaram efetivamente do projeto, desfilaram,
realizaram apresentações em conjunto e ao lado dos alunos, fortalecendo o
trabalho coletivo e a cooperação. Veja mais fotos em https://ptbr.facebook.com/people/Ana-Rodrigues-De-Liso-Castelão

e

confira

o

trabalho da equipe e todas as apresentações realizadas no FEMUCA 2016.

Desfile dos alunos do período da manhã.

Professores Paulo e Claudia no desfile do Halloween
Foto: Julio Gomes.

Parabenizamos

às

equipes

das

Foto: Julio Gomes

f
E
m
U
C
a
duas

unidades escolares pelo excelentes projetos, os quais
estimulam a participação dos alunos, pais e grupo
escolar.
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PEDAL DE NATAL NO MEMORIAL
DA AMÉRICA LATINA

O Centro Cultural São Paulo apresenta os

Está aberta a inscrição para a participação do

projetos artísticos que compõem a III Mostra do Programa

passeio ciclístico noturno que será realizado no dia 17 de

de Exposições 2016. A Mostra será constituída pelo

dezembro organizado pelo grupo Sampa Bike. O objetivo é a

trabalho de cinco artistas selecionados e três convidados

confraternização e a arrecadação de brinquedos que serão

e está programado até 12 de março de 2017.

doados como presentes de Natal para crianças carentes.

Para maiores informações acesse:

Para

http://www.infoartsp.com.br/agenda/iii-mostra-do

acesse

realizar

a

inscrição

www.sampabikers.com.br/passeio/pedal-de-natal/ e

veja as informações e instruções para a participação.

-programa-de-exposicoes-2016/.

CLÁSSICOS E RAROS NO
NOSSO CINEMA
A mostra “Clássicos e Raros no nosso cinema”
está sendo realizado pela Cinemateca Brasileira e estará
em exposição até 16 de dezembro com uma programação
gratuita que traz títulos que apontam para várias fases e
momentos históricos do cinema brasileiro.
Quer saber mais?
Acesse

http://www.cinemateca.gov.br/mostra/

classicos-e-raros-do-nosso-cinema

e

confira

a

programação.

2º FESTIVAL SESC DE MÚSICA
DE CÂMARA
Até o dia 04 de dezembro, em 11 unidades do
SESC, serão apresentados 47 concertos realizados por 12
grupos de 8 países que prometem ir do antigo ao
contemporâneo em abordagens inovadoras.
Acesse o site e confira a programação do evento
em: http://www.sescsp.org.br/
programacao/107196_FESTIVAL+SESC+DE+MUSICA+DE+CAMARA+2016
#.
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