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Inauguração Jardim da Diretoria de Ensino de Lins 
 

Em 26 de setembro, como parte das comemorações do Dia da Árvore e do Rio Tietê, foi inaugurado o novo 
jardim da Diretoria de Ensino de Lins, obra realizada em parceria com a Sabesp e o CR - Centro de 
Ressocialização Dr. Manoel Carlos Muniz. Foram plantados 170 metros quadrados de grama e arborização. 
 
 

                         
 

Idealizado para facilitar a circulação das informações, bem como o compartilhamento de boas práticas, este Boletim 
Informativo objetiva promover o envolvimento entre Diretoria de Ensino, Escola e Comunidade. O elo entre todos os 
atores do processo de ensino e aprendizagem, aos nossos olhos, é o diferencial em busca de uma educação pública de 

qualidade. -  Adriana Monteiro Piromali Guarizo - Dirigente Regional de Ensino 
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Orientação Técnica “Física Inclusiva” 2016 
 

 

 

 

No dia 09 de agosto de 2016 aconteceu na 

Diretoria de Ensino de Lins a Orientação Técnica 

“Física Inclusiva”. A orientação foi realizada pelo 

Professor Dr. Eder Pires de Camargo da Unesp de 

Ilha Solteira e Coordenada pela PCNP de Física 

Silvia Regina Anacleto,  com o objetivo de 

orientar as ações dos educadores no processo de 

ensino-aprendizagem a alunos com deficiência 

visual; estimular o uso de estratégias 

diferenciadas através da construção de maquetes 

táteis podendo ser utilizadas a todos os alunos, 

assim como, vivenciar algumas Situações de 

Aprendizagem através de experimentos da área 

de Ciências e Física relacionados ao Currículo 

Oficial, tornando a aprendizagem mais concreta e 

lúdica. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dia de Ler Todo Dia – Campanha 
Mundial pela Leitura 

A Diretoria Regional de Ensino de Lins participou no dia 
20 de setembro do evento #diadelertododia, uma campanha de 
incentivo à leitura que conta com o apoio da Secretaria de Estado 
da Educação. A participação das escolas e da diretoria ocorreu 

com atividades de leitura, individual ou coletiva, entre 9 horas e 21 horas do referido dia.  
Na diretoria, dia de Orientação Técnica de Língua Portuguesa, organizada pela Supervisora Nara 

Silvia Bugano Gomes e pelas PCNPs Eliane Bianchi e Suelen dos Santos Andreu, foram oportunizados vários 
momentos de leitura prazerosa envolvendo professores, PCNPS, diretora do núcleo e supervisores de 
ensino.  

Todas as escolas participaram ativamente, dentre elas a E.E.Prof. Dr. Moacyr Miranda Pinto, a E.E. 
Prof. Hugo Gambetti, a E.E Prof. Jorge Americano, a E.E. Profª Minervina Sant’Anna Carneiro, a EE 21 de 
Abril, E.E Pe. Octacílio de Oliveira e as Salas de Leitura da E.E. Profª Décia Lourdes Machado dos Santos, da 
E.E. Profª Elzira Garbini Pagani, da E.E Antônio Francisco dos Santos Junior, da E. E. "Prof. Octacílio 
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Sant'Anna, da Escola Estadual Jardim Dom Bosco, da E.E Cel Alfredo Marcondes Cabral e da E.E D. Henrique 
Mourão. 

Além dessas, outras iniciativas foram grandes sucessos em suas escolas. O incentivo à leitura deve 
continuar durante todo o ano letivo e levar para a vida toda, pois além de proporcionar maravilhosas 
viagens, a leitura nos ajuda na construção do conhecimento e a desenvolver a competência escritora.  

 

   

                                           
 

 

 

 “Física Inclusiva” 2016 
 

Um caminho para a integração: competências 
socioemocionais em sala de aula 

 

 

Desde o início do ano, o Núcleo Pedagógico vem 
desenvolvendo formações direcionadas as 
competências socioemocionais. O trabalho tem 
abrangido diversos públicos, tais como, 
Professores Coordenadores, Professores 
Mediadores, Vice-diretores do Programa Escola 
da Família e professores de diversas disciplinas. O 
objetivo é despertar a reflexão dos educadores a 
respeito da necessidade de desenvolver as 
competências que dizem respeito aos âmbitos 
sociais e afetivos, reforçando que esse trabalho 
deve se dar ao mesmo tempo em que se 
desenvolvem as competências cognitivas. No 
último encontro, dia 23 de setembro, foi feita 
uma Orientação Técnica aos Professores 
Mediadores em conjunto com os Vice-Diretores 
do Programa Escola da Família, no qual houve a 

introdução ao assunto, discussões e oficinas que 
adéquam o tema para as vivências desses 
profissionais.  
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Transtornos de aprendizagem: olhares, concepções e 
ações 

 

Foi realizada, no dia 22 de setembro, uma Orientação técnica voltada aos Professores Coordenadores a 
respeito de Transtornos de Aprendizagem. Trata-se de uma parceria entre as Supervisoras da Educação 
Especial, Lúcia Ramos de Toledo e Ana Olímpia Junqueira, PCNP da Educação Especial, Gislaine Fonseca, e 
todo o Núcleo Pedagógico. Esta orientação faz parte de uma ação mais ampla que pretende expandir o 
olhar dos educadores diferenciando dificuldades, transtornos e deficiência. Isso está sendo feito à medida 
que cada Orientação objetiva tratar cada um dos públicos citados, sendo que a primeira Orientação 
ocorreu no mês de junho e forneceu estratégias para lidar com dificuldades de aprendizagem em sala de 
aula.  

Na segunda orientação, feita recentemente, o objetivo foi trabalhar com inúmeros transtornos, focando 
principalmente em dislexia e TDAH. Durante a formação, além de uma apresentação artística da APAE Lins, 
foi feita uma introdução a cada transtorno específico e foram desenvolvidas oficinas por meio das quais os 
educadores pensaram estratégias para trabalhar com os diferentes públicos citados.   

 

 
Núcleo Pedagógico DER/Lins 
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Acontece nas Escolas: 
 

EE. 21 de Abril: 
 
Após conquistar a Fase Final da Etapa I da Categoria Mirim (12 a 14 anos) dos Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo (12 a 19 de agosto em Taquaritinga) a equipe de Voleibol Feminino da EE 21 DE ABRIL (Lins) 
disputará em João Pessoa/PB de 24 a 29 de setembro a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, 
evento que conta com a participação 3850 atletas distribuídos em 14 modalidades. 

 

 
Equipe campeã voleibol feminino EE. 21 de abril – Lins 

 

       
 

 
 

 


