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O propósito desse informativo é fornecer informações sobre os 

acontecimentos que envolvem a educação na Diretoria de Ensino 

de Sertãozinho e nas escolas jurisdicionadas. 

“Há conhecimento de dois tipos: sabemos sobre um assunto, 

ou sabemos onde podemos buscar informação sobre ele.”  

― Samuel Johnson 

Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho  

BOLETIM INFORMATIVO 

DA EDUCAÇÃO 

Conheça os Grêmios Estudantis da nossa região 
e seus componentes 
O grêmio estudantil é muito importante por estimular a participação do corpo 
discente na vida escolar, pois proporciona um grande incentivo na formação 
para a cidadania. 

Aluno gremista passa por experiências ricas de vida em sociedade ao participar 
de momentos de discussão, tomada de decisões e busca de soluções criativas 
que envolvem o contexto escolar. 

Tal experiência reflete na vida social e na inserção do mercado de trabalho 
pelo enriquecimento de noções de direitos, deveres, respeito... 

A Diretoria de Ensino de Sertãozinho, juntamente com os Gestores das 
Unidades escolares, incentiva e apoia o FORTALECIMENTO DOS GRÊMIOS 
ESTUDANTIS. 

Conheça nossos alunos gremistas visitando o seguinte 
site: https://sites.google.com/site/gremiosert/home 

Equipe do Grêmio Estudantil  

Orientação Técnica para os Professores Mediadores 
Professores Mediadores estiveram presentes na Escola Estadual Winston 
Churchill para Videoconferência e Orientação Técnica no dia 16-08-2016 das 
12h às 18h.  

O objetivo da Orientação foi subsidiar os professores sobre a Diversidade 
Sexual e de Gênero. 

Equipe de Mediação Escolar 

Nesta edição 

-Diretoria cria site para 

integrar Grêmios 

Estudantis. 

-O.T. “Salas de Recurso” 

-Professores mediadores 

acompanham 

videoconferência e 

participam de O.T.

Orientação Técnica para os 
professores das Salas de 

Recurso. 
Dia 09/08/2016 aconteceu a 

Orientação Técnica: “Pensando em 

intervenções na Escrita e na 

Matemática”.  

Objetivo: subsidiar os 

professores com materiais e  

Sequências Didáticas sobre o 

ensino de Números e dos 

Campos Conceituais, na 

sondagem e aplicação de 

conteúdos na área da 

Matemática. 

Equipe das Salas de Recurso 

-E muito mais... 

http://kdfrases.com/frase/115005
https://sites.google.com/site/gremiosert/home
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Representante do Instituto Ayrton Senna visita a Diretoria de Ensino de Sertãozinho 

Na penúltima terça-feira de agosto (23), a Diretoria de Ensino de Sertãozinho recebeu a visita da Agente Técnica do Instituto 

Ayrton Senna (IAS), Francine André. Antes de conhecer as escolas, a representante da organização foi recebida pela Dirigente 

Cássia Regina Furtado e equipe de formação e acompanhamento. Nesse momento, reuniram-se para discutir as ações que 

vem sendo implementadas nas Salas de Leitura em parceria com o IAS. Foram analisados os resultados do Programa Sala de 

Leitura, os avanços e dificuldades para o desenvolvimento das atividades propostas, além de outras ações para o incentivo à 

leitura e protagonismo juvenil nas escolas.   

Na EE Ferrúcio Chiaratti, em Sertãozinho, a equipe de acompanhamento da Diretoria e a agente técnica foram recepcionadas 

pela Diretora Marta Lopes da Silva e pela professora responsável pela Sala de Leitura, Débora Constante, que relataram os 

projetos de leitura e as conquistas de protagonismo observadas nos jovens que participam do Programa. Em seguida, houve 

um bate-papo com esses estudantes que socializaram suas experiências, tiraram dúvidas e enfatizaram a importância e a 

transformação que a leitura trouxe em suas vidas. 

  

Alunos protagonistas do Programa Sala de Leitura da EE Ferrúcio Chiaratti 

 

 

Alunos protagonistas do Programa Sala de Leitura da EE José Luiz de Siqueira 

A segunda escola visitada foi a EE José Luiz de Siqueira, em Barrinha. Houve um encontro com a equipe gestora, Diretora 

Tiyoco Okano do Nascimento e Vice-Diretora Márcia Pagani, que relataram a importância do ambiente e do programa Sala de 

Leitura (SL), de um profissional responsável pelo mesmo com perfil leitor e da parceria com o IAS para o desempenho que a 

escola tem alcançado nos últimos anos. Logo depois, Francine reuniu-se com a professora responsável pela SL, Soraia Abou 

Haikal, que a contextualizou sobre o desenvolvimento das propostas sugeridas no material de formação, a organização dos 

times de participantes, suas reuniões semanais e o avanço no número de leitores que vêm conquistando.  

Após as visitas, retornando à Diretoria de Ensino, a representante do IAS registrou sua satisfação com o êxito do Programa, 

com a competência dos profissionais comprometidos das escolas e da equipe de acompanhamento e, principalmente, com o 

alcance do índice de leitores e protagonistas que impulsiona o trabalho do Instituto Ayrton Senna com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

Essa parceria iniciou-se em 2010 para promover a transformação das Salas de Leitura das escolas em um ambiente educativo 

que enriqueça a aprendizagem escolar e estimule o jovem a aprender a ser, conviver, conhecer e fazer.  

Equipe de Salas de Leitura 
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Acompanhamento dos 
alunos com problemas de 

aprendizagem e deficiência 
 PCNPs dos Anos iniciais e de 
Educação Especial visitaram as 
unidades escolares e realizaram 
orientação com foco nos alunos 
com deficiência e problemas de 
aprendizagem. 

A formação em serviço teve como 
premissa fornecer subsídios 
teóricos e práticos aos docentes 
sobre o processo de aprendizagem 
dos alunos com dificuldades e 
deficiência devidamente 
comprovada. 

O processo de acompanhamento, 
orientação e formação 
direcionados pelo Núcleo 
Pedagógico visa também à 
reflexão metodológica presente 
nas situações de aprendizagens 
desenvolvidas. 
 

 

Equipe de Educação Especial 

Comissão de Avaliação Docente das Unidades 
Prisionais 

Aconteceu no mês de agosto reunião da Comissão de Avaliação 

Docente do CPP- Centro de Progressão Penitenciária – Jardinópolis, 

para discutir os critérios de recondução de professores e instituir Ficha 

de Avaliação de Desempenho nos termos do Documento Orientador 

Conjunto SEE/CGEB/SAP/FUNAP nº 01. A Comissão é composta por 

representantes do CPP, da Escola Vinculadora, da Supervisão e do 

Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. 

O procedimento de Avaliação de Desempenho Docente acontecerá em 

dois encontros de forma imparcial e objetiva. 

Equipe de Escolas Prisionais 

A Questão da Mulher Negra 
no Brasil 
Concurso literário “Festival Alma 

Negra” realizado no 1º Semestre 

deste ano com alunos do Ensino  

Fundamental e Médio em 

parceria com a ONG “Cabeça Di 

Nego” aborda a questão da 

mulher negra no Brasil. 

A premiação ocorrerá em 

novembro deste ano em 

homenagem ao dia da 

Consciência Negra. 

Equipe de Humanas 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo 

De 12 a 20 de agosto ocorreu a final dos Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo – JEESP, categoria Mirim, na cidade de Taquaritinga. 
Os Jogos têm por objetivo promover, através da prática esportiva, a 
integração e intercâmbio entre os alunos das Unidades Escolares da rede 
de ensino fundamental e médio em todo Estado, favorecer a descoberta 
de novos talentos esportivos que possam ser indicados para os programas 
Bolsa Talento Esportivos e Centro de Excelência Esportiva, além de 
fomentar o desporto escolar no Estado de São Paulo. 

Equipe de Educação Física 
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Relações Étnico-Raciais e Gestão de conflitos de gênero na 

escola  

 Durante o mês de agosto, contemplando todas as escolas da diretoria, 

foram realizadas ATPCs Polo da área de Humanas. Essa ação é uma 

proposta de formação continuada para alinhamento do Currículo da área 

em sala de aula. A linha condutora desse encontro pautou-se em  

desenvolver ações e práticas de inclusão educacional, valorizando a 

capacidade dos alunos de criarem e de se expressarem culturalmente, 

desenvolvendo autonomia para construção de um futuro melhor e a 

valorização de políticas de ações afirmativas. 

 

Equipe de Humanas 

Orientação para os professores de Geografia 

No dia 31/08/2016, aconteceu capacitação dos professores de 

Geografia nesta Diretoria de Ensino.  

O objetivo da orientação foi subsidiar os docentes da disciplina de 

Geografia quanto às intervenções e análises do processo de escrita dos 

alunos. 

A temática apresentada para aquele momento de formação é fruto da 

observação e do acompanhamento realizado no primeiro semestre 

pelo Núcleo Pedagógico junto aos professores da área. 

 

Equipe de Humanas e Anos iniciais 

 

Em parceria com a Casa da 

Juventude de Sertãozinho, 

Grêmio Estudantil 

desenvolvem “Projeto 

Sawabona” 

 O Projeto está em andamento 

nas escolas do município de 

Sertãozinho. O objetivo é 

consolidar a valorização e 

reconhecimento da cultura afro-

brasileira e africana, 

apresentando razões e 

referências para o prestígio da 

estética, da personalidade, do 

intelecto, do potencial criativo, 

enfim, da cultura e da alegria dos 

afrodescendentes. 

(Isso já aconteceu? Onde?) 

Equipe de Humanas 


