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Dirigente Regional de Ensino, a Profª Dra. Adriana Monteiro Piromali Guarizo e o Prof. Dr. Lourenço Magnoni Júnior, Coordenador da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC) – Região de Bauru 

 

Entrega do exemplar do livro da II Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia 2016: “Ciência Alimentando o Brasil” 

 

Aconteceu em nossa Diretoria Regional de Ensino no dia 08 de novembro de 2016 a entrega do exemplar 

do livro da II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016: “Ciência Alimentando o Brasil”.  

O evento contou com a ilustre presença do Prof. Dr. Lourenço Magnoni Júnior, Coordenador da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC) – 

Região de Bauru, no qual, juntamente com a Dirigente Regional de Ensino, a Profª Dra. Adriana Monteiro 

Piromali Guarizo, foi apresentado aos Supervisores de Ensino, PCNP´s e demais funcionários da Diretoria 

de Ensino o exemplar do livro da SNCT 2016.  

Vale ressaltar que alguns membros da DER-Lins publicaram um artigo, cujo título foi “Por uma escola 

pública de qualidade: a educação pela pesquisa”, em que se evidencia a importância do profissional da 

educação ser um pesquisador e acima de tudo contribuir para que os alunos articulem saberes e 

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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competências, ressaltando, projetos desenvolvidos pela Diretoria de Ensino (com o apoio de várias 

parcerias), tais como “EcoDesafios”, desenvolvido desde 2012 até o presente momento e o “PEF e 

parceiros no combate ativo ao Aedes Aegypti”, com início nesse ano. 

Os projetos vêm contribuindo de forma crescente para o aprimoramento de professores pesquisadores 

que, por sua vez, estimulam, cada vez mais, os alunos a buscarem mudanças e agirem diante da sociedade. 

Parabéns a todos os envolvidos, a Educação só tem a ganhar!  

 

 
Entrega do exemplar do livro da II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016: “Ciência Alimentando o Brasil” 

 

 

Orientação Técnica de Física 
No período de 05 de outubro a 11 de novembro de 2016 aconteceu na Diretoria de Ensino de Lins a 
Orientação Técnica de Física “Otimização das Situações de Aprendizagem com foco na Matriz Processual” – 
Volume 2. A orientação foi realizada pela PCNP de Física Silvia Regina Anacleto, em dez pólos, com a 
participação de 22 professores. O objetivo foi contribuir com a formação continuada dos professores de 
Física visando o estudo das Situações de Aprendizagem do currículo da 3ª série do Ensino Médio –Átomo: 
emissão e absorção da radiação, priorizando as habilidades contempladas na Matriz Processual e 
enfatizando as estratégias importantes e necessárias  para o ensino da  Física Moderna.  

          

 

Orientação Técnica de Física “Otimização das Situações de Aprendizagem com foco na Matriz Processual” – Volume 2 
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Virada Inclusiva 
 

 
 

A Coordenação Regional do PEF da Diretoria de Ensino de Lins, no mês de novembro, desenvolveu com os 
Vice-Diretores do Programa um conjunto de dinâmicas e oficinas planejadas em equipe com os PCNPs de 
História, Arte, Educação Física e Educação Especial, como: A caixa dos sentidos, Um novo olhar, Gincana 
com as provas: Não pode sobrar nenhuma; Bom de Mira; Sim ou Não; O Tato; O Paladar e o Olfato, além 
de Atividades para Deficiência Visual: Goalball, Vivência com a bengala; Atividades para Deficiência 
Física: Basquete em cadeiras com rodas, Desenhar com os pés, vivência de dificuldade de movimentação; 
Atividades para Deficiência Auditiva: Jogo da Velha Humano, Shishima (jogo africano); Atividades para 
Deficiencia Intelectual: Volençol, Confecção de raquete de tênis de mesa. Nas Unidades Escolares a Virada 
Inclusiva acontecerá nos dias 03 e 04 de dezembro de 2016. 
 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Basquete em Cadeiras com rodas Desenhar com os pés 
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Vivência de dificuldade de movimentação; Shishima (jogo africano); 
Goalball; Vivência com a Bengala e Jogo da Velha Humano, 

 

Volençol 
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Projeto Faça (a sua) Parte 
 

Aconteceu no dia 1º de novembro  uma reunião de trabalho entre a Diretoria de Ensino de Lins e o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para firmarem parceria no desenvolvimento do Projeto Faça ( a 
sua )Parte, participaram deste encontro o Sr Amaury Romagnoli Filho representante do (TCESP),  a 
Dirigente Regional de Ensino de Lins a Profª Dra Adriana Monteiro Piromali Guarizo,  Diretora do Núcleo 
Pedagógico  Amanda Giacon Parra , PCNP dos Anos Iniciais Márcia Cristina Carriel Giacomini e Rita de 
Cássia S. R. T. Frassato  e Professores Coordenadores dos Anos Iniciais. O projeto visa contribuir para a 
promoção da cidadania das crianças, como também a desenvolver a formação crítica dos alunos  dos 5º 
anos do Ensino Fundamental frente aos recursos e serviços públicos. 

      

Sr Amaury Romagnoli Filho representante do (TCESP),  a Dirigente Regional de Ensino de Lins a Profª Dra Adriana Monteiro Piromali 

Guarizo,  Diretora do Núcleo Pedagógico  Amanda Giacon Parra  e as PCNPs dos Anos Iniciais Márcia Cristina Carriel Giacomini e Rita de 

Cássia S. R. T. Frassato 

_______________________________________________________________________________________ 
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Sr Amaury Romagnoli Filho representante do (TCESP),  a Dirigente Regional de Ensino de Lins a Profª Dra Adriana Monteiro Piromali 

Guarizo,  Diretora do Núcleo Pedagógico  Amanda Giacon Parra ,as  PCNPs dos Anos Iniciais Márcia Cristina Carriel Giacomini e Rita de 

Cássia S. R. T. Frassato  e Professores Coordenadores dos Anos Iniciais 

 

OT: “Estudo do Currículo através de oficinas: 
desenvolvendo diferentes habilidades em inglês” 

 

Ocorreu no dia 08 de novembro, na Diretoria de Ensino de Lins, a Orientação Técnica: “Estudo do Currículo 
através de oficinas: desenvolvendo diferentes habilidades em inglês”, destinada aos professores dos 
Anos Finais e Ensino Médio de Língua Inglesa, sendo um professor multiplicador por escola. Diferentes 
habilidades de compreensão escrita, auditiva, de expressão escrita e oral foram desenvolvidas, usando o 
Currículo Oficial do estado de São Paulo, Caderno de Atividades-Shakespeare Lives in 2016, entre outros 
materiais de apoio através de oficinas.  

                                 

Socialização das oficinas da manhã - amostra 
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OT Educação Física 
 

Dia 22/11 na Diretoria de Ensino de Lins aconteceu a Orientação Técnica para formação de professores de 
Educação Física da rede Estadual de Ensino. A formação teve como objetivo discutir a Educação Física além 
do Esporte através de seus eixos de conteúdos (Atividades Rítmicas, Esporte, Jogos, Lutas e 
Ginástica) norteados pela Cultura Corporal de Movimento. Para demonstrar boas práticas de Educação 
Física além do esporte foram convidadas duas professoras, seus alunos e respectivos trabalhos: EE 
Minervina Sant'anna Carneiro - Prof. Valquíria - Atividades Rítmicas e EE Jardim Dom Bosco - Eletiva 
Esporte e Ciências - Estudo de Ossos, Músculos, Fraturas e Bebidas Isotônicas. No período da tarde em 
parceria com o Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP) foi realizada no Unisalesiano uma 
palestra com o professor Esp. Tiago Aquino (TIO PAÇOCA) com o Tema Recreação e Lazer: Perspectivas e 
Tendências. Estavam presentes além dos professores da rede estadual, profissionais da área da Prefeitura 
de Lins, Lins Country Club e autônomos. Além do tema proposto os presentes vivenciaram atividades 
práticas e debateram tendências e procedimentos para tornar a Educação Física mais produtiva, 
motivadora e necessária para alunos, professores, clientes e afins.  

A Diretoria de Ensino de Lins agradece aos parceiros e parabeniza a participação de todos. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Oficinas-desenvolvendo diferentes habilidades. 

 

Encenação-Trecho de Romeu e Julieta-Shakespeare-Professor Henrique na flauta para finalizar a OT. 
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EE Minervina Sant'anna Carneiro - Prof. Valquíria - Atividades Rítmicas 

 
 

 
EE Jardim Dom Bosco - Eletiva Esporte e Ciências - Estudo de Ossos, Músculos, Fraturas e Bebidas Isotônicas 

 

 
Palestra com o professor Esp. Tiago Aquino (TIO PAÇOCA) com o Tema Recreação e Lazer: Perspectivas e Tendências no Unisalesiano 
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Jogos Escolares do Estado de São Paulo - JEESP 
 

Finalizando as disputas de 2016 a categoria Pré-mirim (alunos nascidos em 2004, 2005 e 2006) possibilitou 
a mais de 1000 alunos vivenciar modalidades esportivas coletivas e individuais. Foram realizados 45 jogos 
(Futsal e Voleibol no Ginásio da ADPM) e 3 competições (Tênis de Mesa e Xadrez no CSU e Atletismo na 
pista Municipal de Lins. Neste ano fizemos uma homenagem a ilustre professora Cristina Poli (Cris Poli) que 
nomeou nosso troféu e participou do cerimonial de premiação trazendo todo seu amor e carinho 
empregados a educação física nos mais de 25 anos de profissão.  

 

 

Após disputas recheadas de emoção, suor e conquistas ficaram assim classificados as escolas participantes: 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL – FUTSAL MASCULINO 

1º 2º 3º 4º 

DONDA AFONSO PENA EGÉA COELHO 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL – FUTSAL FEMININO 

1º 2º 3º 

MOACYR WOLNEY ROSA SALLES 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL   - VOLEIBOL MASCULINO 

1º 2º 3º 4º 

VALDOMIRO EGÉA PE. EDUARDO PAGANI 

 

Homenageada Professora Cristina Poli 



 

10 

 
Boletim n°06 – 01/12/2016 – DER/Lins 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL – VOLEIBOL FEMININO 

1º 2º 3º 4º 

AFONSO PENA EGÉA 21 DE ABRIL PE EDUARDO 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL – TÊNIS DE MESA MASCULINO 

1º 2º 

BELMIRO ROCHA MOACYR 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL – TÊNIS DE MESA FEMININO 

1º 2º 

BELMIRO ROCHA MOACYR 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - XADREZ MASCULINO 

1º 2º 3º 

BELMIRO ROCHA DOM HENRIQUE MOURÃO ANTONIO FCO 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - XADREZ MASCULINO INDIVIDUAL 

1º 2º 3º 

DOM HENRIQUE MOURÃO ANTONIO FCO BELMIRO ROCHA 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - XADREZ FEMININO 

1º 2º 

BELMIRO ROCHA ANTONIO FCO 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - XADREZ FEMININO INDIVIDUAL 

1º 2º 

BELMIRO ROCHA ANTONIO FCO 
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Acontece nas Escolas: 
 
 

EE. Dom Henrique Mourão: 
 

1° Sarau Poético: 
 
Aconteceu no dia 01/12 na Escola Estadual Dom Henrique Mourão o 1º Sarau Poético que teve como tema 
a autora Cecília Meireles. O evento contou com o envolvimento de alunos de diversos anos/séries, 
professores e com toda a equipe gestora da Unidade. Os alunos declamaram inúmeros poemas da autora, 
trataram da biografia da homenageada e emocionaram a todos. O evento contou com a presença da 
Dirigente Regional de Ensino, Profª Dra. Adriana Monteiro Piromali Guarizo, e de vários integrantes do 
Núcleo Pedagógico. Parabéns a todos os envolvidos! 

             

 
1° Sarau Poético na EE. Dom Henrique Mourão com a presença da Dirigente Regional de Ensino 
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EE. Fernando Costa 
 

Projetos: 
 
A E.E. Fernando Costa encerra seus projetos do ano corrente, na sexta-feira, dia 02/12, Natal Solidário, 
com apresentações musicais no intuito de apresentar a escola aos seus novos alunos. Durante o ano, a 
escola realizou vários eventos protagonizados pelos alunos e compartilhados com alunos de diferentes 
escolas, Como a comemoração dos 79 anos da escola, a festa do Folclore, a Semana da Criança e o 
Halloween. Em todos os eventos houve a participação efetiva dos alunos tanto na presença como na 
organização e apresentações.  

 

                               

 

 

                      

                                                                      Projetos 2016 da EE. Fernando Costa 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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EE. Professor Hugo Gambetti 
 

Ação SARESP – Semana Pitágoras: 
No período de 16/11 a 18/11 aconteceu a Semana Pitágoras. O professor de matemática, Alexandre 
Darros, planejou com os demais professores, atividades relacionadas às habilidades do SARESP.  
Para contemplar a H01- Reconhecer as diferentes representações de um número racional foi planejada e 
realizada pelos alunos a Oficina: Dominó dos Racionais. O professor responsável pela ação retomou as 
explicações sobre esta habilidade e posteriormente os alunos desenvolveram a oficina.  
 

                           
 
 

                              

Oficina: Dominó dos Racionais 
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EE. Professor Octacílio Sant’Anna 
 

I Mostra Pedagógica de Projetos 
 
Aconteceu no dia 04/11 a “I Mostra Pedagógica de Projetos” da E. E. “Prof. Octacílio Sant’Anna” que teve 
por objetivo geral propiciar aos alunos momentos em que possam socializar o que estão aprendendo com 
os demais grupos da Unidade Escolar e da Comunidade Escolar. A concepção da “I Mostra Pedagógica de 
Projetos” surgiu da necessidade de alguns professores externarem os trabalhos desenvolvidos na sala de 
aula e de assim, proporcionarem aos alunos a vivência de compartilharem o conhecimento de maneira 
protagonista. O entusiasmo gerado pelo grupo inicial de trabalho se espalhou por toda a Unidade Escolar, 
motivando o envolvimento geral e provocando em todos os envolvidos a inquietação própria do saber: 
compartilhar as descobertas realizadas de maneira significativa e prazerosa. Assim, apresentamos a 
Comunidade Escolar nossa singela “I Mostra Pedagógica de Projetos”, sem a pretensão de esgotar 
qualquer tema com suas habilidades trabalhadas, mas, propondo um olhar diferenciado sobre a produção 
do conhecimento e apropriação do saber por nossos educandos e educadores, que são ao mesmo tempo 
atores e expectadores deste momento. Trabalhos realizados: História: Trilhando a História, Matemática: 
Matemática Prática, Área de Código e Linguagens: Instalação Poética, Poesia Significativa, Teatro: O 
Reformador da Natureza, Mostragem de Trabalho, Tudo é bola!, Rádio Novela “Vagalumes”, Antologias 
Poéticas, Contos Fantásticos, Arte Contemporânea, Laboratório/ Multimídia/ Sala de Leitura: Ciências da 
Natureza e Humanas em Ação e Experimentação, Ciências Humanas: o Caminhar do ser humano pelas 
Ciencias Sociais, Biologia/ Física: Viagem à Via Láctea e Sexualidade na Adolescência: um olhar sensível. 
 
  

 
  

         
 

I Mostra Pedagógica de Projetos EE. Prof. Octacílio Sant’Anna 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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EE. Professor Wolney Radighieri  
 

Ação SARESP – Roda de conversa 
 
A PC fez uma roda de conversa com os alunos do 9º Ano do EF e da 3ª Série EM a respeito da Avaliação 
Externa (SARESP). A PC dos Anos Iniciais também fez com o 3º Ano EF um diálogo que teve como objetivo 
principal conscientizar todos da importância do SARESP para a escola, pois se trata de um diagnóstico da 
situação da escolaridade básica paulista. Uma estratégia utilizada pelas PCs foi o estudo das “Dicas” com o 
intuito de ensinar a resolução de itens do SARESP. Esta ação levou-os a compreender que o empenho de 
cada um, ao realizar as provas, é fundamental para obter esse diagnóstico, para que efetivamente se 
avance na busca de uma educação de qualidade. Ressaltou também, que é imprescindível a presença de 
todos nos dias de realização das provas.  

 
 

 

 

 

 

Roda de conversa SARESP 

Cantinho do SARESP 

A escola mantém um diálogo constante com os alunos sobre a importância do SARESP. Para tanto, a PC 
organizou um mural “Cantinho do SARESP” com informações, dicas e resultados do SARESP dos anos 
anteriores, onde os alunos buscam informações de como foram, se atingiram ou não a meta estabelecida. 
Além disso, no mural encontra-se também “VOCÊ SABIA”...? com informações curiosas a respeito do 
SARESP, com isso despertou nos alunos o interesse em investigar os resultados de sua aprendizagem desde 
que estavam nos Anos Iniciais. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                       Cantinho do SARESP 
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EE. Paschoal Flamino  
 

Projeto Rádio Escola 
 
A Escola Estadual Paschoal Flamino, de Uru, valendo-se do programa PROEMI (Projeto Ensino Médio 
Inovador), organizou um projeto chamado Rádio Escola, o qual vem se aprimorando a cada ano. O mesmo 
tem por objetivo, o desenvolvimento de habilidades comunicacionais dos participantes, além de melhorar os 
índices de aprendizagem na escola através das técnicas utilizadas na rádio. Alunos de várias faixas etárias 
participam do mesmo, tomando conhecimento da tecnologia disponível e fazendo uso dos equipamentos 
radiofônicos. Com o projeto, os alunos conseguem ter um melhor desempenho na comunicação oral,  
aperfeiçoando a objetividade e clareza de exposição do pensamento, assim como, desenvolver maior  
independência e  responsabilidade com a composição das programações rotineiras da rádio. Coordenado 
pelo professor de História Pierre Graves, tal projeto existe desde 2014 e conta com equipamentos básicos 
para a reprodução de músicas e a gravação de áudio nas atividades da escola. Hoje estamos ampliando 
nossas instalações e nos preparando para a definição de “Web rádio” com transmissão online para todo 
mundo.  

                    

                                    

Projeto Radio Escola na EE Pachoal Flamino 
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EE. Minervina Sant’Anna Carneiro  
 

1° Encontro de ex-alunos 
 
No dia 19 de novembro foi realizado na E.E. Minervina Santana Carneiro pela Diretora Eliana da Costa Caffer 
Markies o 1º encontro de ex-alunos, professores e funcionários. Essa atividade faz parte do projeto "Janela 
Aberta para a Cultura Regional” desenvolvido pelos componentes curriculares do turno da tarde. Na ocasião 
os ex-alunos puderam visitar as dependências da escola, houve apresentações dos atuais 
alunos e homenagem à professora aposentada Emília Tiyoko Yoshitake (81 anos). Os ex-alunos, professores 
e funcionários também puderam fazer uso da palavra e contar suas lembranças sobre a escola.  

                  

                   
 

 
1° Encontro de ex-alunos na EE. Profª Minervina Sant’Anna Carneiro 
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Escolas de Tempo Integral 
 
Linguagens Artísticas 

Estamos partindo para a finalização do Projeto “JANELA aberta para a Cultura Regional” nas Escolas de 

Tempo Integral!  

EE Prof. Silvio de Almeida 
Houve um envolvimento bem grande dos alunos utilizando as quatro Linguagens Artísticas, com o Tema 
relacionado à Cultura da Escola inserida na cidade. Dança, Música e Artes Visuais finalizadas, está 
acontecendo neste mês a Linguagem do Teatro. A comunidade também participou ativamente, auxiliados 
pelo PEF, trazendo grande conhecimento cultural para todos. Tudo registrado em diário de bordo e 
portfólio!  
 

       
Escola Profº Silvio de Almeida – ETI Promissão – DER Lins 

 
 

EE Prof.Walter Cardoso Galati  
Apresentação final em Novembro, com todos os componentes curriculares tendo participado, com registros 
em portfólios. Os alunos conheceram as histórias do bairro, o Patrono que dá nome a Escola e houve muitas 
descobertas! 

 
EE Prof.Walter Cardoso Galati 
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Escolas de Tempo Integral 
 

EE Padre Octacílio de Oliveira 
Dando os últimos retoques, com grande envolvimento dos alunos e descobertas de histórias no bairro, 
também com registros em Portfólio e diário de bordo! As Linguagens Artísticas conquistando, divertindo e 
trazendo muita aprendizagem! 
 

Escola Profª Minervina Sant’Anna Carneiro 

Finalização marcada para o mês de dezembro. Com tão grande envolvimento dos alunos e seus familiares, 
que foi realizado até um encontro de ex-alunos e ex-professores, com muitas histórias e recordações!  
As Linguagens Artísticas conquistando, divertindo e trazendo muita aprendizagem!  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
 

 


