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2ª Edição 

12 out. 2016 

 

 

O propósito desse informativo é fornecer informações sobre os 
acontecimentos que envolvem a educação na Diretoria de 
Ensino de Sertãozinho e nas escolas jurisdicionadas. 

“O conhecimento torna a alma jovem e diminui a 

amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria. 

Armazena suavidade para o amanhã.”  

― Leonardo da Vinci 

 

Frases - http://kdfrases.com 

Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho  

BOLETIM INFORMATIVO 

DA EDUCAÇÃO 

Nesta edição 

-Encontro de Física e 

Química. 

- Formação Continuada 

para os PCs 

-Continuidade do 

Matematicando 

-E muito mais...

Encontro com professores de Física e Química 

 Foram realizadas orientações técnicas de Química e Física com os seguintes objetivos: 

- Trabalhar a fundamentação teórica do Currículo para compreender a importância da utilização de sequências 

didáticas no desenvolvimento de habilidades; 

- Refletir sobre as dificuldades que os professores encontram no cumprimento do Currículo; 

- Propiciar oficinas para analisar as etapas de uma sequência didática na aprendizagem nas situações de 

aprendizagem; 

- Discutir sobre as estratégias de otimização dos materiais para o cumprimento do plano de ensino. 

Os materiais trabalhados nas OTs foram enviados por rede para todas as escolas para serem entregues aos 

professores conforme solicitação dos mesmos.  

Equipe de Física e Química 

http://kdfrases.com/frase/115005
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A escola como espaço educador 

sustentável 

 O Currículo Oficial do Estado de São Paulo, 

entre outros preceitos, visa à construção de 

uma educação à altura dos desafios 

contemporâneos e é preciso considerar 

que, entre os grandes desafios está a 

Educação Ambiental Crítica, Participativa e 

Transformadora.  

 A Diretoria de Ensino de Sertãozinho atua 

no comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, 

em especial na CTEA – Câmara Técnica de 

Educação Ambiental. Participamos também 

da Liga de Combate a DENGUE, Projeto 

Composteira na minha cidade, Programa 

Nascentes entre outros. Estas parcerias 

contribuem para ampliar o debate 

ambiental junto as nossas escolas, 

acreditando que é possível transformá-las 

em espaços educadores sustentáveis com 

ações simples, criativas e acessíveis de se 

aproximarem do ideal de sustentabilidade. 

            O que podemos fazer para 

transformar nossa escola cada vez mais em 

um ambiente saudável, inclusivo, seguro, 

sustentável e educador? 

Escola participante do Programa 

Nascentes: EE MARIA FALCONI DE FELÍCIO 

Equipe de Ciências Naturais 

 

 

 

Orientação Técnica de Biologia 

Realizamos no dia 28/09/2016 a orientação técnica “O ensino e a 

aprendizagem em Biologia - Um diálogo sobre Sequência Didática  e 

Atividades Experimentais”, para um professor de cada Unidade 

Escolar. 

 Este encontro teve como objetivo geral apoiar os docentes no 

estudo e planejamento de aulas que promovam uma aprendizagem 

ativa, tendo como foco o Currículo, Sequência Didática e a 

Alfabetização Científica.  

Realizamos uma Oficina que permitiu a análise de Situações de 

Aprendizagem. (Caderno do professor), reconhecendo os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Discutimos a Sequência 

Didática como uma proposta metodológica que propicia condições 

para uma aprendizagem significativa e favorece a atenção à 

diversidade. Propiciamos uma reflexão acerca das Atividades 

Práticas em Biologia (Oficina II), fomentando a importância da 

investigação, do pensamento científico para o ensino de Biologia. 

Analisamos protocolos de experimentos discutindo com quais 

objetivos poderíamos utilizá-los e em qual situação de 

aprendizagem bem como a possibilidade de  realizá-los com 

diferentes níveis de abertura/investigação. 

A avaliação do encontro foi positiva permitindo a reflexão da prática 

docente, a troca de experiências evidenciando o quão é necessário o 

processo de formação continuada. 

Equipe de Ciências Naturais 
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Formação Continuada para os PCs 

 Uma das nossas funções de formação continuada é o trabalho com os professores coordenadores. Nesta 

formação planejamos ações para subsidiá-los na reflexão e na prática do seu trabalho com o professor quanto 

ao ensino e aprendizagem dos alunos.  

Há vários anos a equipe pedagógica tem por hábito fazer uma análise do SARESP, esta amplia o olhar e mostra 

caminhos para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

A partir de 2015 a plataforma foco aprendizagem  possibilita um mapeamento nos níveis de rendimento dos 

alunos, no nível de complexidade envolvida e a ideia de habilidade estruturante. 

Esses instrumentos elucidam o retrato de cada escola com precisão, o que possibilita ações de formação e 

reflexão nas discussões em nossos encontros, onde estabelecemos como prioridade os temas: habilidades e 

competências, sequências didática. 

 

Programa Escola da Família e Mediação Escolar recebem orientação 

sobre Prevenção ao Câncer 

 Dia 08/09/2016 os profissionais do PEF e PMEC estiveram reunidos na 

sala de reunião da Diretoria de Ensino para a Palestra “Educação + 

Prevenção = Qualidade de Vida”, com o Professor José Renato Garcia da 

Fundação Abílio Alves Marques sobre Prevenção ao Câncer. A temática 

da prevenção tem o objetivo de subsidiar o trabalho “outubro rosa e 

novembro azul” previsto no calendário do PEF. Após a palestra, os 

mediadores reuniram-se com a PCNP de Educação Especial, Sther 

Willians, que os contextualizou sobre o acesso à rede de garantia de 

direitos para os alunos com necessidades especiais. 

 

 

 

 
1º de Setembro- dia do Profissional de Educação Física. Parabéns a todos os 
Professores!  
Em setembro, Em setembro, ocorreu a fase Regional do JEESP- categoria Infantil. No 
dia 23/9, quarta feira, foram realizadas, na Cava do Bosque em Ribeirão Preto, as 
modalidades de Voleibol, Futsal e Basquetebol. Dia 24/9 foi a vez do atletismo, no 
Centro Olímpico Maria Zeferina Baldaia. Na sexta-feira, dia 23/09, ocorreram às 
competições do Tênis de Mesa e Xadrez no Ginásio Esportivo Docão e Handebol no 
Ginásio Esportivo Edgard Dega Gonçalves. 
Esta fase tem por objetivo definir os campeões por modalidade e gênero para a final 
estadual JEEESP categoria Infantil, que acontecerá em Indaiatuba, no período de 11 
a 20/10. 
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Equipe de matemática prossegue com o “Matematicando” 

 O projeto consiste no trabalho com agrupamento produtivo e 

desafios matemáticos, pautados nas habilidades com menor 

desempenho no último SARESP, e nas avaliações em processo, AAPs 

de 2016. 

Inicialmente está sendo desenvolvido nas seguintes escolas estaduais 

da cidade de Pontal: EE Profº. Basílio Rodrigues da Silva, EE Profª 

Dolores Belém Novaes, EE Profª Dolores Martins de Castro, EE Profª 

Josepha Castro e EE Profª Yolanda Luiz Sichieri com intenção de 

ampliar para todas as Unidades Escolares jurisdicionadas à Diretoria 

de Ensino de Sertãozinho no próximo ano. 

A execução do projeto acontecerá semanalmente ou 

quinzenalmente, a critério dos docentes e consistirá em quatro 

etapas: 

1. Agrupamento dos alunos, no máximo cinco, por níveis 

de desempenho; 

2. Criação de um grito de guerra e definição dos nomes 

dos grupos, baseados na matemática e/ou história de 

algum matemático; 

3. STOP de operações; 

4. Resolução de situações problemas que contemplem as 

habilidades com baixo desempenho; 

Em cada etapa acontece uma competição entre as equipes e todas 

são pontuadas mediante suas participações. Ao final do período 

teremos uma equipe campeã em cada ano/série.  

Na segunda semana de novembro, ocorrerá a final no município, 

onde cada escola terá duas equipes representando os nonos anos e 

duas das terceiras séries. 

Equipe de matemática 

Professores de geografia recebem 

formação para o trabalho com 

leitura 

Em 31 de agosto, foi realizada a 

Orientação Técnica “Ensino de 

Geografia - da leitura na sala de 

aula para a leitura de mundo” com 

os professores de Geografia. Um 

dos objetivos estava relacionado 

às estratégias de leitura que os 

professores podem realizar para 

melhorar a leitura e escrita de 

seus alunos. Na ocasião, foi 

trabalhada com uma questão 

aferida na AAP – Avaliação da 

Aprendizagem em Processo. 

Durante nossos 

acompanhamentos, foram 

levantados, junto aos docentes, 

relatos das dificuldades como, por 

exemplo, baixo desempenho na 

ortografia das palavras de uso 

constante, elaboração de textos, 

leitura de textos diversos e 

fragilidades em selecionar 

informações durante essas 

leituras. 

Nesse sentido, foram propostas 

ações para nortear as práticas de 

leitura dos vários gêneros textuais 

presentes nas situações de 

aprendizagem do material 

didático de Geografia.  

Equipe de geografia 
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Gênero Professor(a) Escola Aluno(a) Título Município 

 

Poema  

Michele Rapanello 

Sampaio 

ORMINDA GUIMARAES 

COTRIM 

Júlia Victoria 

Rodrigues Conti  

Meu canto e encanto Pitangueiras 

Rosângela Maria de 

Souza 

ADELIA FRASCINO DONA Grazielle Carneiro de 

Abreu 

Lembranças que deixam 

saudade 

Pontal 

 

 

 

Memórias 

Literárias 

 

Elaine Bisson de 

Souza 

 EDITH SILVEIRA 

DALMASO  

Samuel Rodrigues da 

Silva  

Doce sabor de terra nova Sertãozinho 

José Maria Bresqui  ODULFO DE OLIVEIRA 

GUIMARAES                     

Ana Carolina Silva 

Papel  

Me vejo no tempo, ora, sem 

tempo e o tempo acabou... 

Viradouro 

Miguel R. Silva                           ORMINDA GUIMARAES 

COTRIM                  

Roberto Henrique 

Rodrigues 

Pensamentos no infinito Pitangueiras 

Rafaela Cristina 

Francisquete 

DOLORES MARTINS DE 

CASTRO  

Adriani de Souza e 

Silva  

O Colecionador Pontal 

Silmara Regina 

Colombo        

ANNA PASSAMONTI 

BALARDIN                          

Lorena Evellyn de 

Souza 

Vermelho no chão e no 

coração 

Sertãozinho 

 

 

 

Crônica 

Keli Karin Camargo 

Vendrúsculo  

MAURICIO MONTECCHI                                Mariana Luciano 

Teixeira 

Realidade Pitangueiras 

Maria Teresa 

Moreira               

JOSEPHA CASTRO 

PROFESSORA                       

Wesley Gabriel 

Pereira de Souza 

As transições do tempo Pontal 

Rosana Bombonato 

Colombo           

JOSE LUIZ DE SIQUEIRA 

PROFESSOR     

Graziela dos Santos 

Possebon 

O lugar onde vivo Barrinha 

Rosicléia Magrini 

dos Santos 

ANNA PASSAMONTI 

BALARDIN                        

Arthur Henrique 

Santos da Silva 

Fast fruit Sertãozinho 

 

 

 

 

 

 

Artigo de 

opinião 

Barbara F.Manfrim 

Possebom  

JOSE LUIZ DE SIQUEIRA 

PROFESSOR 

Wellison Rufino Segurança é exigência Barrinha 

Elenice da Graça 

Fonseca Guidoni  

ADELIA FRASCINO DONA                           Marília Gabriela 

Santos de Oliveira 

Viadutos necessários Pontal 

Eliana Aguilar dos 

Santos  

MARIA ELYDE MONACO 

DOS SANTOS  

Karen Simões 

Sisdeli 

O lugar onde vivo “Minha 

cidade, minha história” 

Terra Roxa 

Francini Verro 

Carvalho  

EDITH SILVEIRA 

DALMASO               

Jefferson de Oliveira 

Ferreira 

Laicidade? História ou 

desrespeito? 

Sertãozinho 

Helena Maria 

Borrego 

NESTOR GOMES DE 

ARAUJO             

Mariana Ciriaco 

Francisco 

O lugar onde vivo Dumont 

Marilucia de 

Carvalho Sita  

ODULFO DE OLIVEIRA 

GUIMARAES                    

Raquel Calixto Pequena Vira (d’ouro) Viradouro 

Priscila Rigoni  MAURICIO MONTECCHI                                                             Tamires dos Santos 

Durães 

Pitangueiras não oferece 

empregos como deveria 

Pitangueiras 

Samuel Rodrigues 

Pinto  

MARIO LINS DOUTOR                                               Guilherme Amaral 

Marques 

A pacata Jurecê Jardinópolis 

Finalizada etapa municipal da “Olimpíada de Língua Portuguesa- Escrevendo o futuro 2016” 

Após a etapa municipal da Olimpíada de Língua Portuguesa- “Escrevendo o Futuro 2016”, a Diretoria de Ensino 

da Região de Sertãozinho, estará representada na etapa estadual pelos oito municípios que a compõe com 

dezenove textos dos  quatro gêneros propostos . 

Esse resultado é graças ao apoio dos gestores na divulgação do concurso, empenho dos professores no 

desenvolvimento das oficinas e comprometimento dos alunos na produção de seus textos. 

A “Olimpíada de Língua Portuguesa- Escrevendo o futuro” é um concurso de produção de textos, que está na sua 

5ª edição, sobre o tema “O lugar onde vivo”, de iniciativa do Ministério da Educação, Fundação Itaú Social e 

CENPEC, para alunos de escolas públicas de todo o país. 

Acompanhe abaixo o quadro geral de professores e alunos classificados para a etapa estadual finalizada em 

11/10. 
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Alunos desenvolvendo as diversas linguagens  

  

Atividades apresentadas aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio com o objetivo de ampliação do conhecimento. 

 

  

PROJETO INTERCULTURAL 

No dia 05/10, no período da manhã, os alunos do Ensino Médio da EE Edith Silveira Dalmaso apresentaram o 

“Projeto Intercultural” com o objetivo de conciliar as linguagens artísticas, principalmente a dança e a música, e 

colocar em foco o trabalho com a Língua Inglesa e o desenvolvimento da pronúncia. 

  O Projeto teve início com a escolha das letras das músicas e, em seguida, os alunos se dispuseram a cantar as 

músicas, treinando a pronúncia,  e idealizaram uma apresentação para os colegas.  

Os ensaios aconteceram na escola, aos sábados, com o apoio da família e coordenado pela professora Ana Maria 

Cardoso de Oliveira. 


