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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caros leitores. 

No dia 28 de novembro tive a honra  

de participar do programa “PM e a 

Comunidade”, apresentado pelo Cel. Vianna 

e veiculado pela TV Osasco. O assunto 

abordado foi  sobre a parceria entre a Polícia 

Militar nas ações da Diretoria de Ensino em 

conjunto com as unidades escolares no 

combate à violência e conflitos que existem 

em nossa realidade escolar.  Os programas e 

projetos executados pela SEE foram 

reforçados, assim como as ações de 

segurança realizadas nas unidades escolares 

pela PM. Ressaltei a importância do PMEC, 

PROERD e do PEF. Destaquei ainda o 

significativo diálogo entre Diretoria de Ensino, 

unidades escolares e o programa de 

segurança pública “Ronda Escolar” com 

destaque no papel preventivo 

desempenhando pelo cabo Elcio em 

palestras inibindo a violência, o uso de 

drogas e conflitos existentes no cotidiano 

escolar.  
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Como gesto de reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido durante o ano, nos 

reunimos na sede da DERC no dia 9 de 

dezembro para celebrar e agradecer  o 

trabalho de todos. 

Parabenizo os gestores das unidades 

escolares pelos projetos e ações realizadas 

pelas equipes.  Agradeço aos parceiros e 

palestrantes pela cooperação  e suporte em 

cada ação com nossos educadores da rede 

estadual de ensino na esfera regional. 

Desejo a todos boas festas e um 

próspero 2017. 

   Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

Na foto Cabo Élcio, Cel. Vianna e o Dirigente de Ensino Airton Cesar Domingues.                                             
foto - Kleber Nascimento 

 

Agradeço à equipe da TV Osasco e ao comando da Policia 

Militar CPA-M8 pela oportunidade de dialogar sobre os projetos e ações 

praticadas pela Diretoria de Ensino de Carapicuíba em parceria com a 

PM no apoio a comunidade escolar. 

Evento de encontro dos Diretores e Professores Coordenadores na Diretoria de 
Ensino de Carapicuíba.   
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Na reunião regular de trabalho com os vice-

diretores do PEF, dia 3 de dezembro, a PCNP   

Isabel Bonadio coordenou uma oficina de 

Guirlândas, liderada pela Arte Educadora Eliana 

Genduso e, em seguida os participantes 

assistiram à peça “ O Cortiço”, de Aluísio de 

Azevedo com performance pela Cia. de Teatro 

Condoreira. Contato: Ivan Vila Bella - 4237-4792. 

NÚCLEO PEDAGÓGICO - PEF (PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA) 
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Apresentação dos atores                                                   foto - Flavio Wilson 

OBMEP 

 MEDALHA DE BRONZE PARA ESTUDANTE EM CARAPICUÍBA! 

 

 

O participante da OBMEP/ 2016, Victor dos Santos 

Silva, estudante da E.E. Hadla Feres, recebeu a medalha de 

bronze  na olimpíadas de matemática, destacando-se entre 

os 17 milhões de alunos que participaram da referida 

Olimpíada. 

Os medalhistas foram convidados a participar do 

Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC-Jr) em 2017 . 

Parabenizamos  o aluno Victor Silva pela sua 

performance na olimpíada, aos professores por incentivar os 

estudantes nos estudos e aos gestores pelo apoio e o 

trabalho realizado. 

 

Parabenizamos todos os envolvidos nas ações do PEF, 

as colaborações e as formações contínuas realizadas. 
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VIDEOCONFERÊNCIA “ANO LETIVO 2017” 

No dia 6 de dezembro foi realizada a 

videoconferência para preparação e reforço das 

ações para o ano letivo de 2017. Os 

videoconferêncistas Fabrícia Gomes Nieri - 

Subsecretária da Subsecretaria de Articulação 

Regional; Luiz Candido – Coordenador EFAP e 

Valéria de Souza – Coordenadora CGEB, 

reforçaram os pontos a serem citados no 

planejamento como o acolhimento dos 

professores, dos alunos e dos pais, apresentar 

propostas de análise dos resultados de 2016 

para intervenções de 2107, atenção na 

aplicação da AAP e no replanejamento para 

manter as ações pedagógicas em prol ao 

desenvolvimento da aprendizagem. Veja a 

videoconferência no site da Rede do Saber em:   

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

portais/.Default.aspx?tabid=179 
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Nos dias 6 e 7 de dezembro, foram 

feitas as escolhas de cargos vagos para 

PEB dos diferentes componentes 

curriculares na região de Carapicuíba, 

concluindo a terceira etapa de chamamento 

do concurso público PEB II/2014. 

Todas as vagas foram preenchidas 

e os professores participantes foram 

orientados a se apresentar na unidade 

escolar escolhida.  

A equipe de Recursos Humanos  

deseja sucesso aos ingressantes desta 

etapa do concurso e agradecem aos 

colaboradores pelo suporte . 

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS - 3ª ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO PEBII/2014  

Momento de espera para a chamada de escolha dos cargos.  
foto: Kleber Nascimento 
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EVENTO - CONFRATERNIZAÇÃO COM DIRETORES E PC 

No dia 9 de dezembro, foi realizado 

nesta diretoria de ensino o evento de socialização 

com gestores das U.E. jurisdicionadas pela DERC. 

O dirigente regional considerou o encontro 

propício para expressar o reconhecimento pelo 

trabalho realizado pelas escolas em 2016, e de 

forma significativa reforçou o empenho de todos 

diante dos desafios apresentados e assumidos 

durante o ano. Como parte do encontro, 

destacamos a palestra sobre ‘Inteligência 

Emocional’ com Daniela Aires. Ela chamou à 

reflexão dos participantes em relação à motivação 

que será determinante para encarar os desafios 

do próximo ano.   
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Apresentação da palestrante Daniela Aires sobre “Inteligência Emocional”. 

Comedy , o palestrante Daniel Salsa apresentou 

uma hilária história na qual utilizou o humor e a 

comédia para entreter o público, exemplo de 

como o humor e a comédia pode ser um trabalho 

interessante na escola.  

Foi produzido um vídeo que reunia 

alguns projetos e práticas realizadas pelas 

unidades escolares como forma de 

agradecimento pelo esforço de todos em prol ao 

desenvolvimento da educação. 

Agradecemos a presença dos 

Diretores, os Professores Coordenadores, aos 

palestrantes, parceiros e também a equipe que 

organizou o evento. 
Palestra de  Daniel Salsa: “Humor como ferramenta de trabalho”. 
foto - Kleber Nascimento 

E como a gestão emocional pode influir nas relações 

interpessoais de tal forma que nosso comportamento pode (ou não) 

nos ajudar a superar os obstáculos com inteligência, independente 

dos fatores externos presentes nos ambientes sociais.   

Outro ponto alto do evento foi a palestra do ator Daniel Salsa 

com o tema “Humor como ferramenta de trabalho”. Ele abordou 

técnicas de como os educadores podem se utilizar dessa importante 

estratégia em  sala de aula.  Nos moldes de Stand-UP 
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A Universidade de São Paulo - USP, por meio do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras - ECAR, está 

realizando uma pesquisa sobre Planejamento e Gestão de Carreiras, que tem como objetivo identificar e analisar como os 

gestores e educadores das instituições de ensino básico estão trabalhando o tema “Carreiras Profissionais” junto aos 

jovens e suas famílias, assim como identificar o grau de relevância do tema para a comunidade escolar. Acesse em https://

docs.google.com/a/prof.educacao.sp.gov.br/forms/d/

e/1FAIpQLScubsywaBR0TGjbQoQ0P0fpuPDgV9D8kreNuHTsZmErryXF-A/viewform?c=0&w=1 e preencha o questionário 

online, até o dia 16 de dezembro.   

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

As Neurociências referem-se aos estudos 

científicos do sistema nervoso, a interação destas 

diferentes áreas científicas tem possibilitado uma 

maior discussão e informação sobre o sistema 

nervoso, como por exemplo, sua estrutura, 

desenvolvimento, funcionamento, evolução, relação 

com o comportamento, e também suas alterações.   

O curso de Formação em Neurociências para 

professores e alunos (de 14 a 19 anos), será realizado 

nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2017, em São Paulo - 

SP. Essa formação será uma etapa  preparatória para 

a III Olimpíada de Neurociências de São Paulo (Brain 

Bee SP) que será realizada no dia 18 de Março de 

2017 também em São Paulo - SP.  

Para efetuar as inscrições acesse https://

www.einstein.br/pesquisa/instituto-do-cerebro/

olimpiada-neurociencias. 

CURSO DE NEUROCIÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS E 

USP REALIZA PESQUISA ONLINE SOBRE PLANEJAMENTO 

 E GESTÃO DE CARREIRAS 
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O Núcleo de Educação e Jornalismo da TV Cultura 

produziram uma série especial "Educação: Novos Rumos", 

para debater sobre o ensino do país e as mudanças propostas 

pela Medida Provisória 246, referente à reforma do Ensino Médio. 

A série já foi ao ar, mas está sendo reprisada até o dia 16/12, 

pelo canal Multicultura Educação – canal digital 6.3 da 

Fundação Padre Anchieta ou acesse  o canal do YouTube em: 

 https://www.youtube.com/watch?

v=dsJk0_2vnDo&list=PL1IiltHNHv7BzLUFk9O8f9dOazTP033_F 

 

 

Reforçamos a prorrogação do prazo de 

preenchimento do questionário que inicia a etapa 

“Diagnóstico” para o dia 18 de dezembro, 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 deverá ser preenchido 

acessando o link:  

 

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

GestaoDemocratica/ 

TV CULTURA EXIBE SÉRIE ESPECIAL SOBRE OS NOVOS 

 RUMOS DA EDUCAÇÃO  

PROJETO GESTÃO DEMOCRÁTICA 



 8 BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

8 

Mostraremos o trabalho de duas escolas, 

da E.E. Desembargador Edgard de Moura 

Bittencourt e E.E. Toufic Joulian.  

A equipe da unidade escolar 

Desembargador Edgard de Moura Bittencourt 

realizou o projeto “Intervalo Cyber Cultural” voltado 

para a leitura digital de obras literárias e de trabalhos 

de pesquisa, principalmente no horário de 

ociosidade no intervalo.  

O objetivo do projeto é atender as relações 

entre educação e tecnologia, referindo a 

alfabetização tecnológica. Contudo, a intenção é 

preparar o aluno para conviver em um mundo no 

qual a tecnologia esta cada vez mais presente.  

A equipe da E.E. Toufic Joulian elaborou dois 

projetos que incentivaram os alunos à leitura e para a 

performance musical, vamos falar do evento “Encerramento/

Formatura do Programa Sala de Leitura/Instituto Ayrton 

Senna”  que demostrou o produto final do projeto de leitura. 

Os PCNP Débora Eilliar (Língua Portuguesa) e Eraldo 

(Educação Física) presenciaram os trabalhos apresentados 

junto com a responsável pela Sala de leitura a professora 

Cleuza de Andrade.  

BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS 

Na foto alunos realizando leitura virtual na Sala de Leitura. 

Trabalhos sendo apresentados pelos alunos           foto: Debora EIlliar 

E.E EDGARD DE M. BITTENCOURT 

E.E. TOUFIC JOULIAN 

com o Programa Sala de Leitura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo iniciou-se em 2010, com o objetivo de 

contribuir para a transformação da Sala de Leitura em um espaço educativo que fortaleça a aprendizagem escolar e permita 

que os estudantes aprendam a ser, conviver, conhecer e fazer.  

A estrutura do programa consiste em: 

  “Nove atitudes que impactam a Sala de Leitura” que visa promover atitudes de parceria entre professores e 

alunos para praticarem ações voltadas para o acolhimento, a criatividade, o convívio, a organização, a liberdade, a 

mobilização, a divulgação e a avaliação, a fim de tornar a sala de leitura um espaço de leitura, produção textual, 

aprendizagem e convívio muito frequentado por toda a comunidade escolar. 

  “Desafio de leitura” que visa promover oportunidades para os jovens atuarem como protagonistas praticando 

leitura, produção textual e análise crítica na perspectiva dos multiletramentos, mobilizando a comunidade escolar para ler 

mais e melhor e desenvolvendo competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas.  
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O V Festival de Bandas é um projeto 

idealizado pelo Grêmio Estudantil da E.E. Toufic 

Joulian, nessa edição, realizada em 22 de outubro de 

2016, o projeto contou com a presença de alunos, 

professores, Gestão, Dirigente Regional, pais e 

comunidade em geral. As bandas são compostas por 

alunos, no entanto, pode haver integrantes que não 

sejam alunos da Unidade Escolar. Os educandos 

objetivam com esta ação o acesso à diversidade e a 

identidade cultural, pois assim os alunos tem como 

representar e ser representado como fomentador da 

 

 

produção de conteúdo cultural, além de conhecer a variedade de grupos 

culturais e refletir sobre a necessidade de criação e consumo de cultura.  

Para organização e realização do projeto, os alunos contam com 

o apoio da Gestão e de patrocinadores. Com esses recursos, o Grêmio 

produz panfletos, cartazes, camisetas, decoração e até a premiação. Entre 

as bandas que se apresentaram, as seguintes se destacaram e foram 

premiadas:  

1º lugar: Codes for a Live;  

2º lugar: MC Theus; 

 3º lugar: DJ Chapani e Banda Delhi. 

  

Performance  da banda Codes for Alive no palco. 
Membros: Jhonatas, Diego, Gabriel, Hicaro e 
Wellinton. 

A Vice - Diretora Angela com os alunos no festival 

 

 

Parabenizamos às equipes das duas 

unidades escolares pelo excelentes projetos, os 

quais estimulam a participação dos alunos, pais e 

grupo escolar. 

DJ Chapane (do lado direito) confraternizando o evento com seus 
amigos. 
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MASP E SALA SÃO PAULO RECEBEM 
CONCERTOS EM DEZEMBRO 
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No mês de dezembro o Masp e a Sala São 

Paulo recebem espetáculos com preços bem acessíveis. 

Os grupos do Instituto Baccarelli realizam uma série de 

apresentações de música clássica neste mês de 

dezembro. No dia 18, domingo, o Coral da Gente se 

apresenta no Auditório do Masp, às 11h. No mesmo dia 

na Sala São Paulo, a Orquestra Juvenil Heliópolis, o Coral 

da Gente e a Orquestra Sinfônica Heliópolis se 

apresentam sob regência de Isaac Karabtchevsky, a partir 

das 17h.   

MUSEU DA IMIGRAÇÃO 

4º FESTIVAL DE DIREITOS HUMANOS 

Todos os servidores da Educação têm entrada 

gratuita, com direito a mais quatro acompanhantes, no 

Museu da Imigração, principal local de preservação da 

memória dos estrangeiros que chegaram ao Brasil ao 

longo dos anos. Para isso é necessário o servidor 

apresentar o holerite atualizado e um documento com foto 

na bilheteria do museu.  

Acesse em http://museudaimigracao.org.br/o-

museu/informacoes/ para mais informações. 

CAIXA CULTURAL SÃO PAULO 

 A Caixa Cultural São Paulo preparou três grandes 

mostras inéditas repletas de valores, simbolismos e 

religiosidade, entre os dias 10 de dezembro e 26 de janeiro. 

As mostras ocorrem de terça-feira a domingo, das 9h às 19h . 

A programação apresenta um giro pela religiosidade do 

candomblé com "Carybé - As Cores do Sagrado", já a "Ex-

voto, Alma e Raiz " expõem o estilo abstracionista informal  e 

a exposição  "Anico Herskovits - Percurso Gráfico"  Centrada 

na xilogravura e alguns exemplos pontuais de desenhos 

preparatórios. Veja a programação em: 

 http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-

programacao.aspx?uid=9 

A quarta edição 

do Festival de Direitos Humanos promoverá uma semana 

de cidadania nas ruas de São Paulo, entre os dias 10 e 17 de 

dezembro. São cerca de 30 atividades espalhadas por 

diversos locais, como Vale do Anhangabaú, Espaço Itaú de 
Cinema e Auditório Ibirapuera. 

Veja a programação em  https://catracalivre.com.br/

sp/agenda/gratis/festival-de-direitos-humanos-leva-atividades-

gratuitas-toda-sp/. 

http://institutobaccarelli.blogspot.com.br/
http://masp.art.br/masp2010/
http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx
http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-home.aspx?uid=9

