
 

1 

 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE LINS 
Boletim n°04 – 31/10/2016                                                                                     Site: http://delins.educacao.sp.gov.br/ 

 
 
 

 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - trabalhos do Programa Ecodesafios  

 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 
 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), é realizada, nacionalmente, desde 2004. Para sua realização, conta com a colaboração de 
ministérios, universidades, institutos de pesquisa, fundações de apoio à pesquisa, instituições de ensino, 
museus e centros de ciência, instituições privadas, além de secretarias estaduais e municipais, em especial 
de Ciência e Tecnologia e de Educação. O evento, aberto ao público em geral, traz como tema “Ciência 
Alimentando o Brasil”, baseado no fato de o país ser um dos principais produtores e exportadores de 
alimentos do mundo. 
_______________________________________________________________________________________ 

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 

 

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


 

2 

 
Boletim n°04 – 31/10/2016 – DER/Lins 

 
Marcando a Festa da Ciência, a Diretoria de Ensino de Lins, juntamente com outras instituições públicas e 
privadas, apresentou no dia 20 de outubro, trabalhos do Programa Ecodesafios cuja natureza apresenta 
estímulo à preservação do ambiente e à sustentabilidade aliado ao espírito investigativo dos alunos da 
rede pública estadual.  
Também foi apresentado o projeto de pesquisa em rede intitulado: “PEF e parceiros no Combate Ativo ao 
Aedes aegypti” que objetiva protagonizar ações de eliminação de criadouros, bem como atividades de 
diagnóstico situacional e avaliações de níveis de infestações vetorial das formas imaturas e da forma alada 
adulta. 
Além do estande com os projetos, a Diretoria de Ensino participou com a presença de 1118 alunos, que 
visitaram todos os experimentos ali presentes. A participação ao evento oportunizou a eles uma vivência 
da ciência em diferentes contextos de ensino. 
Desta maneira, a Diretoria de Ensino de Lins reafirma o que diz a Carta da Terra: “Que o nosso tempo seja 
lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a 
sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida”.  
 Os projetos da DE foram registrados em artigo, publicado no livro impresso da II Feira de Ciência e 
Tecnologia de LINS, intitulado "Por uma escola pública de qualidade: a educação pela pesquisa". 

 
 

 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 

 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Entrega das Medalhas OBMEP – Premiados 2015 
 

 
 

 A equipe de matemática da Diretoria de Ensino de Lins foi convidada a participar da cerimônia Regional 
de Premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2015, ocorrida na 
cidade de Bauru, onde foram recebidas as medalhas dos alunos, referentes à 2ª fase. A cerimônia de 
entrega nas escolas ocorreu nos dias 06 e 07 de outubro, com a presença das equipes gestora e docente, 
alunos, pais, da Diretora do Núcleo Pedagógico Amanda Giacon Parra e das PCNPs Cristiane Pontes de 
Oliveira e Denise Aparecida Gomes. Na oportunidade, foi ressaltada a importância do incentivo por parte 
dos professores e pais quanto à participação dos alunos. A Diretoria de Ensino de Lins parabeniza a todos 
os participantes pela conquista.  
 

Medalhistas OBMEP (DER/Lins): 
www.obmep.org.br 

 

 
                                       

 
 EE. Com Antonio Figueiredo Navas EE. Profª Elzira Garbino Pagani 

http://www.obmep.org.br/
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Ciclo de Orientações Técnicas de Matemática 
              

A equipe de matemática realizou um ciclo de dez orientações técnicas, no 
período de agosto a outubro, sobre “O material dourado como ferramenta de 
aprendizagem dos números racionais: proposta de sequência didática”. A iniciativa 
partiu do estudo da Plataforma foco aprendizagem, cuja habilidade prioritária na 
Diretoria de Ensino, no 9º ano, foi H01 – Reconhecer as diferentes representações de 
um número racional.  

Organizadas pela Supervisora de Ensino Valéria Cristina Brumati Dugaich e pelas PCNPs 
Cristiane Pontes de Oliveira e Denise Aparecida Gomes.  
Nos encontros foram realizados estudos dos princípios da matemática, da Matriz de 

Avaliação Processual, da Matriz de Referência de Avaliação do 4º ano do Ensino Fundamental a 3ª 
série do Ensino Médio e oficinas com práticas que partiram do concreto, passaram pelo pictórico, 
chegando ao modelo matemático, nas quais foram inseridos itens do Relatório Pedagógico SARESP 
2008 a 2015.  

 

 
 
____________________________________________________________________ 
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Orientação Técnica: “DNA: a receita da vida e seu código” 
 

 

Durante os meses de agosto e setembro foi 
realizada a Orientação Técnica “DNA: a receita da 
vida e seu código” pelas Professoras 
Coordenadoras do Núcleo Pedagógico Fernanda e 
Sandra, respectivamente, Biologia/Ciências e 
Química. 

Tratou-se de um estudo interdisciplinar que teve 
como tema central as moléculas de DNA e suas 
funções objetivando subsidiar os professores na 

abordagem do Currículo e sugerindo práticas que 
podem ser desenvolvidas em sala de aula. Após 
abordagem teórica, várias oficinas foram 
desenvolvidas com os professores, desde a 
montagem da molécula de DNA até a detecção 
de proteínas em alguns alimentos. Foram 
convocados professores das duas disciplinas e a 
orientação foi realizada em cada um dos dez 
municípios sob jurisdição da Diretoria.  

 

 

 
 

Professoras Coordenadoras do Núcleo Pedagógico Sandra e Fernanda, respectivamente, Química e Biologia/Ciências. 

 

 

 

Projeto nas Escolas de Tempo Integral – DER-Lins 
 

Linguagens Artísticas e Componentes Curriculares 
 
No segundo semestre, está acontecendo nas Escolas de Tempo Integral - E.E.Profª Minervina Sant’Anna 
Carneiro, E.E. Profº Walter Cardoso Galati, E.E. Pe. Octacilio de Oliveira e E.E. Profº Silvio de Almeida, o 
Projeto “JANELA aberta para as Culturas Regionais”, que resgata a história da Escola e de seu entorno!  

________________________________________________________________________________________________________ 
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Toda a Equipe Gestora, funcionários, alunos e comunidade estão participando desse resgate; descobrindo 
sobre a origem da Escola, as características do bairro e seus moradores, curiosidades contadas por 
membros da comunidade e parentes dos alunos, ex-alunos, e ainda, visitando os locais que trazem as 
características originais - Patrimônio Culturais e Históricos dos bairros onde se inserem estas Escolas.   
São muitas descobertas com as diferentes Linguagens Artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, os 
alunos estão bastante empolgados e desenvolvendo práticas nas quatro linguagens, com o auxílio das 
professoras, Supervisores de Ensino e Núcleo Pedagógico! 
 

     
 

    
 

Alinhamento – Anos Iniciais 
 

Aconteceu na DER-Lins a 2ª Reunião de alinhamento das ações pedagógicas das 15 escolas dos Anos 

Iniciais, com a participação da Dirigente de Ensino, Supervisor da Escola, Equipe Gestora e Equipe dos Anos 

Iniciais, cada escola individualmente foi orientada em suas práticas, visando potencializar as ações exitosas 

e redirecionar as que precisam de maior atenção. 
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Reunião de Estudos: Fundação CASA 
 

Ocorreu no último dia 04, na Diretoria de Ensino 
de Lins, a 3ª reunião de estudo do Documento 
Orientador Conjunto SEE/CGEB e Fundação 
CASA/Gerência Escolar Nº 1 - “PROCEDIMENTOS 
PARA A GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO 
BÁSICA AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO 
DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO 
FECHADO: ORIENTAÇÕES GERAIS AOS 
SERVIDORES DA SEE E DA FUNDAÇÃO CASA” 
destinada aos profissionais da Educação que 
atuam ou venham a atuar nas classes escolares 
nos Centros Vitória Régia e Rio Dourado, tais 
como: Supervisor Técnico, Diretor e Professores 
Coordenadores, Diretora da escola vinculadora 
E.E. Dom Henrique Mourão, Professores 
Coordenadores, Dirigente Regional de Ensino, 
Supervisor de Ensino, Núcleo Pedagógico e 
demais funcionários da Diretoria de Ensino. O 

objetivo dos encontros é garantir momentos 
formativos e informativos que sirvam de 
instrumentos metodológicos, visando à garantia 
de acesso e direito à Educação. 
 
 

 
 
 

Curso “O desenvolvimento das competências de 
compreensão e expressão oral da Língua Inglesa através 

de situações reais” 
 
 

No dia primeiro de setembro de 2016, iniciou o curso “O desenvolvimento das competências de 
compreensão e expressão oral da Língua Inglesa através de situações reais”, com carga horária de 30 
horas, sendo 18 horas presenciais e 12 EAD, para professores de inglês, com os seguintes objetivos: 
- proporcionar momento de reflexão sobre a aprendizagem da língua inglesa, as facilidades e dificuldades; 
-dar subsídios para que os professores continuem aprimorando os seus conhecimentos em língua inglesa, 
principalmente com o foco nas habilidades de expressão e compreensão oral; 
-oferecer oficinas para que os mesmos tenham oportunidade de praticar a língua inglesa, com foco nas 
habilidades de comunicação oral; 
 -dar apoio para que os professores desenvolvam a oralidade da Língua Inglesa em sala de aula. 
Destaca-se que os professores participantes têm aplicado atividades de expressão e compreensão oral em 
sala de aula, apresentando um ótimo resultado.  
 
Para maiores informações acessem: http://gracielaenglishdelins.blogspot.com.br/ 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

http://gracielaenglishdelins.blogspot.com.br/
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Curso “O desenvolvimento das competências de compreensão e expressão oral da Língua Inglesa através de situações reais” 

 
 

SARESP em foco! 
 

Nos dias 18 e 20 de outubro ocorreram os encontros da Orientação Técnica “Relatório do SARESP – uma 
ferramenta didático-pedagógica”, organizados pela Supervisora de Ensino Valéria Cristina Brumati Dugaich 
e equipe do Núcleo Pedagógico, destinados aos Professores Coordenadores Pedagógicos dos Anos Iniciais, 
Finais, Ensino Médio e representantes dos municípios parceiros.  O evento foi dividido em dois momentos: 
o primeiro voltado para o estudo do Relatório Pedagógico 2015, numa dinâmica de grupos diferenciada, 
através de um circuito de cinco estações, pelas quais passavam todos os grupos realizando tarefas que 
foram socializadas ao final. Essa prática inovadora proporcionou maior envolvimento, interação e 
aprendizado. Num segundo momento, os Professores Coordenadores Pedagógicos dos Anos Iniciais 
socializaram boas práticas, visando divulgar ações pontuais a partir do alinhamento bimestral realizado na 
Diretoria de Ensino. Destaca-se a participação dos Professores Coordenadores Márcia Rodrigues de 
Oliveira Inácio, Júlio Ferrari, Andrea Maria do Carmo e Izadelli Rodrigues Vedoato da Silva por 
compartilharem suas experiências exitosas no acompanhamento pedagógico. 

 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Acontece nas Escolas: 
 
 

EE. Antonio Francisco dos Santos Junior: 
 

O destaque do protagonismo juvenil por meio de projetos: 
 
A  E.E. Antonio Francisco dos Santos Junior, com o intuito de tornar o aluno protagonista do seu próprio 
saber através de uma aprendizagem mais significativa, por meio de uma prática que vem sendo 
desenvolvida desde 2010, realizou nos dias 25 e 26 de outubro a 6ª FECAF – 6ª Feira de Ciências do 
Antonio Francisco. A equipe escolar e, principalmente, os professores diretamente envolvidos no projeto 
estão muito satisfeitos de ver os alunos se desenvolvendo e se envolvendo cada vez mais nos 
experimentos que são apresentados. 
 
Outros dois grandes projetos foram desenvolvidos pela Unidade Escolar este ano: a OMAF – Olimpíada de 
Matemática do Antônio Francisco e o projeto Mistura Boa – Vivendo e Convivendo com a diversidade do 
nosso país. A OMAF é uma olimpíada de matemática interna que tem como principal objetivo interferir 
decisivamente na melhoria do ensino de Matemática em nossa Unidade Escolar e, consequentemente, em 
nosso país, estimulando alunos e professores a um desenvolvimento maior; já o projeto Mistura Boa 
justifica-se por estudar os costumes, as tradições das regiões brasileiras e o autoconhecimento, buscando 
compreender a realidade e a pluralidade de hábitos que refletem na dança, nos instrumentos musicais, nas 
festas, nos jogos, nas religiões e cultos, nas artes, nas comidas, nas brincadeiras, nos mitos, nos pontos 
turísticos, no processo de colonização e outros. O resultado desses projetos também foi bastante 
satisfatório. Além desses projetos, outros três mais amplos envolvem toda a escola, dos quais alguns 
realizados em parceria com professores das diversas áreas do conhecimento, com a professora da Sala de 
Leitura “a menina dos nossos olhos”, os alunos do SuperAção Jovem, o Grêmio Estudantil e o Programa 
Escola da Família.  

 

________________________________________________________________________________________ 

6ª FECAF 
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OMAF 7° Feirão do Livro – Gincana Divertida  

Parte da Equipe da EE. Antonio Francisco  


