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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caros leitores. 

Em nome da Diretoria de Ensino quero 

agradecer a toda equipe escolar, que em 2016, 

mesmo diante das dificuldades apresentadas 

desenvolveram seus trabalhos da melhor maneira 

possível. 

Muitas conquistas foram alcançadas, 

desafios superados porém, outras demandas 

deveremos superar. Mesmo assim, sejamos 

otimistas, pensemos que o amanhã será sempre 

melhor que o hoje; e ao oferecermos o melhor de 

nós aos nossos alunos colheremos aquilo que 

realizamos hoje. 

Para todos um 2017 repleto de 

realizações. Obrigado.  

Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  
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Oferecer aos alunos matriculados em escolas da rede estadual 

a oportunidade de aprender novos idiomas é o objetivo do Centro de 

Estudo de Línguas (CEL). Entre as 200 unidades em todo o Estado de 

São Paulo, a nossa região oferece dois endereços. São eles: CEL junto a 
E.E. William Rodrigues Rebuá, sito à Rua Amazonas, 1600 – 

Carapicuíba- SP – telefone: 4188-6661 – esta unidade oferece os 
cursos de Inglês, Espanhol e Francês. A outra, é o CEL que está junto 

a E.E. Pedro Casemiro Leite, sito à Av. Prof. José Barreto, 2011 – bairro 

Portão – Cotia-SP – telefone 4616-7573. Essa unidade oferece os cursos 

de Japonês, Inglês, Alemão, Espanhol, Francês e Italiano. Ambas 
unidades estão com as inscrições abertas! Solicitamos que divulguem 

esses comunicados a toda comunidade escolar. Além do estudo da língua 

estrangeira, os estudantes ampliam sua formação cultural, explorando 

nas aulas os costumes de outros países. A oferta dos cursos atende uma 

necessidade do mercado de trabalho, aumentando as chances de 

inserção profissional para os alunos. O acesso aos cursos é gratuito.  

NÚCLEO PEDAGÓGICO -  PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PROPORCIONA ENSINO DE 
ATÉ SEIS IDIOMAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
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Mais de 11 mil alunos matriculados nos 

Centros de Estudos de Línguas (CEL) terão o 

aprendizado em inglês avaliado por Cambridge 

English Language Assessment, departamento 

da Universidade de Cambridge responsável 

por avaliações de proficiência da língua 

inglesa e formação de professores. A ação faz 

parte de uma parceria inédita na América 

Latina entre a SEE e a instituição Inglesa. 

Além disso, o programa contempla uma 

consultoria que visa cooperar com o ensino e 

aprendizagem da língua inglesa na rede 

estadual paulista.  

PARCERIA INTERNACIONAL - CEL 
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O teste, piloto da versão online do Cambridge 

English Benchmarking Test, identifica as habilidades em 

gramática, leitura e conversação e utiliza o Quadro 

Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR) 

como modelo internacional para avaliar os padrões 

linguísticos. A avaliação é online e será dividida em três 

partes: Listening, Use of English e Reading. O teste base 

tem o mesmo nível inicial para todos os participantes e, 

com base nas respostas de cada um, ele se torna 

progressivamente mais fácil ou mais difícil de acordo com 

o que aponta o nível de inglês identificado e, 

posteriormente, testado. 

O CEL que tiver a maior taxa de adesão coletiva ao teste concorrerá em a uma viagem à Universidade de 

Cambridge, a mesma onde Charles Darwin, Stephen Hawking e Isaac Newton estudaram. Todos os custos com 

passagem, alimentação, traslado, hospedagem e seguro de viagem serão pagos pela parceria. Cerca de 200 

professores também terão a oportunidade de conhecer a ferramenta de avaliação.  

http://www.educacao.sp.gov.br/centro-estudo-linguas
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Confira as dicas da web série e saiba como seus 

vídeos sobre educação podem “bombar” nas redes sociais 

acessando em: 

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

list=PL6fldOITrOiruhOX7VSix_npMYqC2c-rL 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 

Repensar práticas, se inspirar, criar um plano 

de ação e colocar a mão na massa. A partir de agora 

você vai encontrar no site da EFAP uma série de 

materiais que tratam de temas relevantes que 

auxiliarão os diversos momentos estratégicos do novo 

ano letivo.  

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

portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4011 e veja 

os materiais. 

EFAP 

#YOUTUBER DA EDUCAÇÃO 

LICENÇA SEM VENCIMENTOS:  
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO JÁ PODEM SOLICITAR O BENEFÍCIO 

 

 O período para que os servidores da 

Educação solicitem o pedido de licença sem 

vencimentos vai até às 23h do dia 16 de janeiro. 

 Os interessados em obter o benefício 

devem efetuar o requerimento por meio do sistema 

GDAE http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalNet/. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6fldOITrOiruhOX7VSix_npMYqC2c-rL
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6fldOITrOiruhOX7VSix_npMYqC2c-rL
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6fldOITrOiruhOX7VSix_npMYqC2c-rL
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Nas boas práticas desta edição mostraremos o 

trabalho significativo de Educação Inclusiva no processo 

de ensino e aprendizagem durante o ano letivo de 2016 

mediado pela interlocutora de LIBRAS professora 
Elisangela Fernandes e demais docentes da E.E. 

Fabiana de Queiroz. O objetivo foi promover a interação 

dos alunos do 5º Ano C com os alunos deficientes 

auditivos que frequentam a U.E. O trabalho 

desenvolvido em conjunto com a professora titular 

Luzenilda Maria de Andrade resultou em apresentações 

de contos de assombração em LIBRAS realizada para 

toda a unidade escolar. No momento da apresentação, 

os alunos aprenderam sinais importantes para a 

comunicação diária e/ou como trabalhar textos 

específicos adaptados para os estudantes com 

deficiências.  

O projeto realizado pela escola foi de suma 

importância e ressaltou o significado do trabalho 

pedagógico e inclusivo na relação entre as pessoas. 

Professores da rede interessados em aprofundar os 

conhecimentos na área da educação podem se inscrever para 

bolsas de treinamento oferecidas pelo Consulado Geral do Japão. 

São cursos nas áreas de administração escolar, método 

educacional, estudo de disciplinas específicas (como matemática, 

física, química e educação física) e atividades práticas escolares.  

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve ter 

34 anos completos até o dia 1º de abril de 2017, curso de nível 

superior ou magistério, pelo menos 5 anos na função de professor 

de Ensino Fundamental ou Médio ou na área administrativa 

escolar e ter fluência em língua inglesa ou japonesa. As inscrições 

estão previstas para ocorrer entre janeiro e fevereiro e devem ser 

feitas presencialmente no Consulado Geral do Japão ou via 

correio. 

BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS 

Alunos e professores que participaram do  projeto           foto: Edilson Silva 

E.E FABIANA DE QUEIRÓZ 

PROFESSORES DA REDE ESTADUAL PODEM CONCORRER A BOLSAS DE 
ESTUDOS NO JAPÃO 

Parabenizamos às professoras, a equipe gestora 

da unidade escolar pelo excelente projeto que transpôs a 

sala de aula.  
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 A exposição "A mão do povo brasileiro" está em 

cartaz no MASP, em São Paulo. A mostra evidencia a rica 

cultura material do Brasil, desde as regiões do sertão do 

nordeste até o sul do país, com objetos expostos, exibição 

de filmes e catálogos. A exposição fica no museu até o dia 

29 de janeiro de 2017, o faz desse programa uma boa 

opção para quem vai estar por aqui entre o Natal e o Ano-

Novo. Lembrando apenas que o MASP não abre de 

segunda-feira, mas tem horário de funcionamento normal 

do dia 27 ao dia 30 de dezembro.  

Veja mais em http://masp.art.br/masp2010/. 

MAM 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 

 O Museu de Arte Moderna (MAM) reúne uma 

coleção com mais de 5 mil obras dentre pinturas, 

esculturas, gravuras, fotografias, vídeos e instalações de 

diversos nome da arte moderna. Situado dentro do 

tradicional Parque do Ibirapuera, o museu funciona de 

terça a sábado, das 10 às 18h. Aos domingos, a entrada é 

gratuita.  

Acesse em http://mam.org.br para mais 

informações. 

MIS 

O MIS, Museu da Imagem e do Som, está com uma 

exposição especial neste mês de dezembro: a mostra "Silvio 

Santos Vem Aí!" homenageia e relembra a história de uma 

das maiores personalidades da televisão brasileira. A 

exposição, em cartaz desde o dia 7 de dezembro, acontece 

no local até o dia 12 de Março de 2017, sendo um programa 

legal para curtir na semana entre o Natal e o Ano-Novo. O 

museu só estará fechado de final de semana, nos dias 24, 25, 

31 de dezembro e 1º de janeiro. Acesse  http://www.mis-

sp.org.br/ e confira a programação. 

O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a 

exposição "Dinâmica não linear", do artista mexicano Hector 

Zamora, até 2 de janeiro de 2017. Por meio de um panorama 

de sua obra, que vai desde as esculturas do início de carreira 

até as grandes instalações dos últimos anos e 

que frequentemente acontecem no espaço público, a mostra 

enfatiza a complexidade de uma produção em constante 

evolução que, por muitas vezes, é aberta à participação do 

público. O Centro abrirá na semana entre o Natal e Ano-Novo 

com horário de funcionamento normal, e a exposição pode 

ser visitada das 9h30 às 19h30.  

Veja a programação em:  

culturabancodobrasil.com.br/portal/sao-paulo 
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      A equipe do Boletim  

Informativo da DERC 

deseja a  

todos os servidores um  feliz 2017!  


