
 1 

   

Nesta Edição  

 

Capa - Destaques 

Nota do Dirigente - página 2  
Núcleo Pedagógico - página 2 

Supervisão e Centro de Recursos Humanos - 5 

Centro de Informações Educacionais - página 5 

Informes da Secretaria da Educação - página 6 

Cultura - página 7 

  

  

BOLETIM INFORMATIVO - QUINZENAL 

 

Diretoria de Ensino - Região Carapicuíba 

 

Editorial  
 

Coordenação: 
Airton Cesar Domingues 

(Dirigente Regional de Ensino)  
 

Rosangela dos Santos 

(Diretor CAF)  
 

Carmen Heloisa de Oliveira  
(Diretor CIE) 
 

Elza da Conceição Pereira Medeiros 

(Diretor CRH)  
 

Mônica Estevam 

(Diretor NPE)  
 

Revisão textual: 
Flavio Wilson de Oliveira Pereira (PCNP LEM) 
 

Diagramação/Edição/ Revisão/Publicação: 
Kleber dos Santos Nascimento 

(PCNP de Tecnologia Educacional )  
 

Edição 9 - Ano 1                                                                                                               23 de Janeiro de 2016  

 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUÍBA  

   http://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/ 

decar@educação.sp.gov.br 

(11) 4185-8200 

Rua Bom Jesus do Amparo, 02 

Bairro: COHAB 5, Carapicuíba—SP  
CEP:  06329-350 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

2 

 

5 

 

6 
 



 2 

NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

Caro leitor, 

Primeiramente, quero desejar um bom ano de 

trabalho para todos vocês. Recomeça mais um ciclo de 

trabalho e devemos nos atentar às ações apresentadas 

nos documentos orientadores da CGEB aos quais 

propõem reflexão sobre a ação didático-pedagógica e 

apontam perspectivas de planos pedagógicos. Além 

disso, os respectivos documentos destacam a utilização 

dos indicadores internos e externos para proposição das 

metas de 2017 com o foco no rendimento escolar à luz 

do Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

Mantenha, ainda, o foco nos projetos mais 

significativos para o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos na sua U.E., inclusive os projetos da pasta. 

Por fim, desejo a você e a sua equipe um bom 

trabalho e espero que as ações planejadas tenham seus 

efeitos com os estudantes.  Boa leitura. 

Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  
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No dia 23 de janeiro foi realizado o 

encontro de trabalho com os Professores 

Coordenadores com o objetivo de orientar, com 

base nos documentos orientadores da CGEB, as 

ações do Acolhimento, as análises e reflexões 

pedagógicas e dos indicadores externos e internos 

no período de 6 à 24 de fevereiro e, 

consequentemente, a criação do plano de ação 

para ser apresentado no Planejamento. 

A Diretoria de Ensino foi sede para esse 

grande encontro com a presença de todos os 

Professores Coordenadores da nossa região, 

enxergamos a responsabilidade para tal ação e a 

presença de todos para a amplitude da meta de 

solucionar situações que só podem ser superadas 

com base e ações coletivas.  

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO -  ACOLHIMENTO E PLANEJAMENTO 

Supervisores: Marcia e Roseli; PCNP: Antonia e Sérgio. 



 3 BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

O primeiro tópico citado nos documentos 

orientadores é o Acolhimento à equipe escolar pais e 

alunos, professores e demais servidores da educação; 

cooperando  com os futuros projetos pedagógicos e, 

principalmente, desenvolver a convivência entre o 

público citado acima e reforçar os valores fundamentais 

dos quatro pilares da educação. Sendo assim, favorecer, 

acolher e oportunizar a integração de estudantes, 

professores, gestores, pais e demais funcionários com 

atenção e respeito, aproveitando a oportunidade 

para divulgar programas da pasta. Acesse o 

documento orientador Acolhimento em file:///C:/Users/

KLE%20&%20PRI/Downloads/Orienta%C3%A7%C3%

B5es%20para%20o%20Acolhimento.pdf. 

ACOLHIMENTO 
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O Planejamento previsto para os dias 01, 02 e 

03 de março, terá o foco na discussão dos indicadores 

(internos e externos), no desempenho dos alunos 

registrado no Conselho de Classe Final (ano letivo de 

2016) os quais subsidiarão a equipe gestora e docente na 

busca e no direcionamento do plano de trabalho e de 

intervenção de 2017. Acesse os documentos orientadores 

do Planejamento em  file:///C:/Users/KLE%20&%20PRI/

Downloads/Documento%20Orientador%20-%

20Planejamento%202017%20FINAL.pdf. 

Na construção do plano de ação, é importante 

atentar no período de acolhimento (divido em três etapas), no 

período de 6 a 24 de fevereiro. Nessa semana, a equipe 

escolar terá que analisar, refletir e construir as ações 

necessárias para o desenvolvimento das habilidades e 

competências críticas e muito críticas apontadas pela 

Plataforma Foco Aprendizagem e demais indicadores. Caberá 

à equipe docente a criação de estratégias para superar os 

problemas encontrados. 

As ações realizadas nesse período, serão 

socializadas nos três dias de planejamento em março, nos 

quais os professores por sua vez, terão registros suficientes 

para a composição desse importante documento.   

PLANO DE AÇÃO 

PLANEJAMENTO 

Supervisora Vanderlice; PCNP: Patricia, Edilson e Kleber. 

Supervisores: Julia; PCNP: Fabiana, Isabel e Ilder. 

 PCNP: Debora e Willian. 
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O Plano de Ação do PC, sugerido pelo 

grupo de PCNP servirá de base para o 

acompanhamento, monitoramento e apoio ao 

Professor Coordenador Pedagógico durante o ano 

letivo nas unidades escolares por parte da 

Diretoria de Ensino. 

A equipe do Núcleo Pedagógico, 

articulada com a dos Supervisores está à 

disposição para o oferecer o suporte e o apoio 

pedagógico nas respectivas Unidades Escolares. 

Professor, caso tenha feito algum curso  

oferecido pela EFAP, obtenha o Certificado de 

Conclusão acessando histórico de participação dos 

cursos oferecidos. Acesse em: 

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

ENTREGA DO PLANO DE AÇÃO 

Supervisores: Denise e Josemara; PCNP: Fabiola, Monica Nery e Fernanda. 

Supervisores: Cristiane; PCNP: Afonso, Miler e Flavio. Supervisores: Angela e Ery; PCNP: Jamile, Eraldo e Marilia. 
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SUPERVISÃO E CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Veja  e acompanhe o cronograma da atribuição de aulas e classes para o ano de 2017. 

ATRIBUIÇÃO DE AULA E CLASSE 2017 

Senhores Diretores, 

O Núcleo de Rede Escolar e Matrícula solicita que sejam 

efetivadas as matrículas pendentes. 

Equipe NRM  
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PROCESSO SELETIVO BOLSA DE ESTUDOS DO GOVERNO JAPONÊS 
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O governo japonês abre oportunidade para bolsa 

de estudo voltado aos Professores qua atuam nos 

segmentos Anos Iniciais, Fundamental e/ou Médio. As 

inscrições são gratuitas e irão até 24/02/2017. 

O período da bolsa é de 1 ano e 6 meses ( o 

embarque programado para outubro de 2017). Para mais 

informações acesse http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/

cultura/bolsa1_trea.htm. 

 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ONG PROJETO AFREAKA  
O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de 

Atendimento Especializado (CAESP) divulga que a ONG Projeto 

Afreaka lançará a revista “Afreaka - África sem estereótipos”. Trata

-se de uma coleção com distribuição gratuita  para mais de 900 

escolas municipais e estaduais de São Paulo.  O material é de 

conteúdo inédito e indicado como complemento para trabalhar as 

temáticas previstas nas Leis 10.639/03 e 11.645/08. A publicações 

são exclusivas sobre a África; o conteúdo pesquisado in loco é de 

natureza multidisciplinar, buscando revelar as referências e os 

exemplos positivos do continente africano.  

Como a disponibilidade de revistas é limitada, a seleção 

será feita por ordem de manifestação de interesse por meio do 

preenchimento deste formulário <https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfDaYqPCO8aK-2sx9f-Tlsuc5QmUHJ_nX1-

TFYaG3hOJUTgnA/viewform>.  

No período de 14 a 22/02 estarão abertas as inscrições para o 

curso “Introdução à Gestão Democrática e Participativa: diálogos e 

inclusão educacional”. O carga total de 40 horas, dividido em quatro 

módulos: Princípios Teóricos e Legais da Gestão Democrática do Ensino; 

Diálogo como instrumento de transformação social; Educação Plural e 

Temáticas Inclusivas; e Mecanismos Formais da Gestão Democrática na 

escola e a participação de fato. Fiquem atentos e para mais informações 

acesse www.rededosaber.sp.gov.br. 

CURSOS PELA EFAP - EM BREVE 
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Até o dia 29 de janeiro está em exposição de 

Santos Dumont no Itaú Cultural, os visitantes terão a 

chance de ver a réplica da aeronave Demoiselle e outros 

documentos que aproximam o nosso tempo com o de 

Alberto Santos-Dumont. 

Acesse o endereço e veja a programação: http://

www.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/

santos-dumont-na-colecao-brasiliana-itau/. 

PEDALE EM SAMPA PARQUE ESTADUAL JARAGUÁ 

Está a fim de começar a pedalar em ‘Sampa’? 

Mas é importante o cuidado e o uso de equipamentos de 

segurança. Os espaços são variados: parques, ciclofaixas 

e ciclovias. 

Veja dicas para iniciar uma boa pedalada em 

http://passeiosbaratosemsp.com.br/7-dicas-para-comecar-

andar-de-bike-em-sao-paulo/. 

Uma dica muito legal para as férias é curtir o Parque 

Estadual Jaraguá. Nesse espaço encontra-se o Pico do 

Jaraguá, além de outros atrativos tais como as trilhas com 

percursos incríveis para todas as idades. 

E aí? Vai encarar a subida? 

Veja mais em http://www.ambiente.sp.gov.br/parque

-estadual-do-jaragua/. 

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 

Leões, Tigres, Girafas, Rinocerontes e muitos outros 

animais estão expostos em vários ambientes como em um 

Zoo - Safari. A programação é variada para todas as idades. 

Temas sobre preservação do meio ambiente, 

educação ambiental e trabalhos de conscientização sobre a 

importância da natureza compõem o significativo diálogo 

instituição e os visitantes.  

Acesse e veja a 

programação em: 

www.zoologico.com.br/. 


