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 Curso de Tecnologia Educacional     

  

 

Em 02 de Junho de 2016 teve início o Curso Avaliação na Sala de Aula do Século XXI – Série 
Elementos – Programa Intel® Educar com um encontro presencial. 

O curso “Avaliação na Sala de Aula do Século XXI” é uma experiência interativa de 

aprendizagem que oferece um olhar aprofundado sobre a avaliação que atende às necessidades 
de ensino e aprendizagem do século XXI. Neste curso, 50 professores veem como estratégias de 

avaliação podem beneficiar suas práticas pedagógicas e a aprendizagem de seus alunos. Eles 
aprendem como planejar, desenvolver e gerenciar uma avaliação centrada nos alunos e 

acompanham o exemplo de três professores que estão implementando uma avaliação 

incorporada e contínua em suas salas de aula com o apoio da Tecnologia Educacional. 
 

 
 

 

 

    



 

Os Botões de Napoleão: uma 
análise transdisciplinar  

 

  

     

  Nos meses de abril e maio, a Diretoria de 
Ensino de Lins promoveu, de forma 

descentralizada, a formação de seus 
professores de Química e História. Assim, 

os PCNPs Sandra e Thiago das respectivas 

disciplinas, realizaram 10 Orientações 
Técnicas em Polo, ou seja, uma em cada 

Munícipio jurisdicionado. As OTs eram 
intituladas “Os Botões de Napoleão: uma 

análise transdisciplinar”, baseadas no livro 

Os Botões de Napoleão: as 17 moléculas 
que mudaram a História” – de Le Couter e 

Burreson, e visavam formar os professores 
em relação ao trabalho interdisciplinar e 

transdisciplinar nas diferentes áreas do 

conhecimento, sendo neste caso, 
especificamente, entre as disciplinas de 

Química e História, tendo como foco a 
discussão e a superação da fragmentação 

curricular, sem perder de vista a prioridade 
com as competências e habilidades do 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo, 

além de uma abordagem sobre 
instrumentos avaliativos. As Orientações 

Técnicas alçaram um grande público e o 
formato foi bem avaliado pelos professores 

participantes. 

  

 
 
   

  

  

 
 
 

Conversando sobre Sexualidade... 
 

 

O convívio com a diversidade humana e com as diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, 
culturais, religiosas, raciais, ideológicas e de gênero, ao mesmo tempo em que gera conflitos, 

pode servir de matéria prima para a construção da convivência democrática. Nessas relações, nos 

deparamos com as diferenças e semelhanças que nos obrigam a comparar, descobrir, ressignificar, 
compreender, agir, buscar alternativas e refletir sobre nós mesmos e sobre os demais. 

Pensando nos laços de cumplicidade e entendendo que ninguém aprende só... em maio e junho 

foram realizados ATPCs em polos, abrangendo 29 Unidades Escolares, através de oficinas lúdicas e 

participativas com o objetivo de trazer a discussão para os diferentes aspectos da sexualidade e da 
construção dos gêneros. 

Partindo do princípio de que à medida que a conversa e a escuta são estimuladas, que certas 

questões são problematizadas e que o debate ocorra entre as pessoas, é possível vincular 

permanentemente os conteúdos abordados a suas experiências de vida. E assim maior 
possibilidade de viver a escola que aprende... 

SÃO PAULO. Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Projetos Comunidade Presente 
e Prevenção Também se Ensina: sugestões de atividades preventivas para ATPC e sala de 

aula. São Paulo: FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012. 
 
 

  



 

ACONTECE NAS ESCOLAS: 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   

 
Festa Junina na E.E. Prof. 
Dr. Moacyr Miranda Pinto 

 

No dia 11 de junho a E. E. PROF. DR. 
MOACYR MIRANDA PINTO – (PROMISSÃO) 

realizou sua tradicional Festa Junina. A festa 

contou com a presença de pais, alunos, 
Grêmio Estudantil, membros da 

comunidade, equipe escolar e Programa 
Escola da Família. Teve comidas típicas, 

cadeia, pescaria e apresentações de danças. 

  

Jogos Escolares E.E. Prof. Moacyr Miranda Pinto 
  
Mais uma vez a E. E. Prof. Dr. Moacyr Miranda Pinto – (Promissão) é destaque, os 

bons resultados foram obtidos nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo na categoria 
regional com os seguintes resultados:  

 
Futsal masculino - vice-campeão  

 

Atletismo:  
3º lugar - salto em altura feminino  

Vice-campeão - salto em distância feminino  
Campeão feminino revezamento 4 x 75m  

Campeão feminino no lançamento de dardos  

Campeão feminino nos 1000mts. 

 As “meninas de ouro” estarão disputando a final estadual na cidade de São Paulo, no 

segundo semestre, sempre orientadas pelo treinador professor Patrese Malheiros. Parabéns 

aos atletas, ao professor Patrese e à E.E. Prof. Dr. Moacyr Miranda Pinto! 


