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“Ensinar é um exercício de imortalidade. De

NOTA DO DIRIGENTE

alguma forma continuamos a viver naqueles cujos
olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa

Caros Leitores,

palavra. O professor, assim, não morre jamais...”
Parabenizo todos os Professores pelo seu dia.

Rubens Alves

Profissionais, que através do trabalho, oportunizam aos nossos
jovens o desenvolvimento humano com objetivo da melhoria da
qualidade de vida.
Hoje dia 18, aproveito para parabenizar os Diretores
de Escola pelo seu dia.
Dia 28 comemora-se o dia do funcionário público.
Parabéns a todos os servidores.
Airton Cesar Domingues

Dirigente Regional de Ensino

NÚCLEO PEDAGÓGICO - BOAS PRÁTICAS
As reuniões semanais com os vice-diretores do

Programa Escola da Família (PEF) na Diretoria de
Ensino, coordenadas pela PCNP Isabel Bonadio
estão proporcionando aos participantes momentos
de formação cada vez mais abrangentes. Os
estudantes da E.E. República do Peru realizaram
uma dramatização, baseada na obra “Os Sertões”.
Outra performance realizada propôs o tema
Preservação do Meio Ambiente. Assuntos atuais
como estes são pertinentes a esse público e
resultam

em

reflexões

significativas.

Parabenizamos à gestão, professores e alunos
pelo trabalho realizado.

Apresentação das alunas na OT PEF

foto - Kleber Nascimento

Sr. Diretor:
Lembramos que o prazo para verificação e
fechamento do Educacenso é até o dia 03/11/2016.
Dúvidas entrar em contato com o NRM por
meio dos telefones: 4185-8202 / 4185-8247 / 4185-8203.
Núcleo da Rede de Matrículas

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA

BOLETIM INFORMATIVO

3

3

EVENTO DE ENCERRAMENTO JEESP

No dia 07/10/2016 houve a
cerimônia de encerramento do JEESP,
Categoria Mirim e Infantil. O evento
aconteceu na sede da Diretoria de
Ensino

de

participação

Carapicuíba
das

Escolas

com

a

que

se

classificaram em 1º, 2º e 3º Lugar na
Etapa I – Fase Diretoria.

Momento da premiação na DE

foto - Edilson Silva

Entre os destaques, a modalidade
Atletismo

foi

representantes

contemplada
na

fase

do

com

Brasileiro,

realizada na Paraíba, com os alunos atletas
Gabriel
Amarela)

Bezerra
e

de

Jofley

Souza
Isac

(camiseta

Tomaz

Reis

(camiseta Vermelha) que voltou com a
medalha de Ouro no revezamento 4x75m.
Já os estudantes Ruan Reis da Silva (boné
Azul) e Jimmy Luiz Dutra (jaqueta cinza e
vermelha) são campeões regionais. Ao
centro da foto o professor Felipe Lourenço
condecorando os atletas.

Momento da premiação na DE

foto - Edilson Silva

A

Diretoria

de

Ensino

de

Carapicuíba parabeniza e agradece os
professores, grandes incentivadores, pela
participação. Assim como, os diretores
por terem permitido que os alunos
passassem por essa vivência

e pelas

conquistas.

Momento da premiação na DE
foto - Edilson Silva
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VERIFIQUE AS ORIENTAÇOES TÉCNICAS E EVENTOS DE OUTUBRO
Orientações Técnicas confirmadas para outubro:


Orientação Técnica SARESP - II Encontro - 20/10/16 - Local: Diretoria de Ensino
(Salão Azul) - horário: das 08h às 12h;



Mostra “Mediação e Linguagem” - 25/10/16 - Local: Diretoria de Ensino - horário:
das 08h às 17h;



Orientação Técnica Grêmio Estudantil - 26/10/16 - Local: Diretoria de Ensino
(salão Azul) - horário: das 08h às 12h e das 13:30h às 17:30h. Escolas de Cotia,
27/10/16 (5ª feira) - Local: E.E. Conceição da C. Neves - horário : das 9h às 13h.

Saiba mais na página do Núcleo Pedagógico em
https://decarapicuibapublic.sharepoint.com/Paginas/Centros%20e%20N%C3%BAcleos/NPE.aspx

SIMULADO SARESP

A SEE disponibilizará para os alunos da rede estadual,
por meio da plataforma Secretaria Escolar Digital - SED, o acesso
ao simulado do SARESP, composto por provas de Língua
Portuguesa e Matemática, com 24 (vinte e quatro) itens de múltipla
escolha em cada componente curricular, baseados na Matriz de
Referência para a Avaliação.
O simulado SARESP é direcionado para os alunos do 5º,
7º e 9º anos do Ensino Fundamental e para a 3ª série do Ensino
Médio. As provas já estão disponíveis para acesso do aluno na
Secretaria Escolar Digital – SED.

Para ter acesso ao SIMULADO, é fundamental que todas as escolas procedam, junto aos alunos, a criação de
suas contas de e-mail, conforme tutorial no link http://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/.
A criação da conta do e-mail do aluno é condição primordial para o início processo. Somente após finalizada
esta etapa será possível a realização das provas pelo estudante.
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SUPERVISÃO DE ENSINO
FORMAÇÃO POR POLO

para

Programa

Escola de Ensino Integral estarão
abertas no período de 25/10 à
03/11

no

site

da

ATENÇÃO!

Secretaria

Escolar Digital (SED).
Somente

Formação com Equipe gestora: dia 24 de outubro!

poderá

Fiquem

realizar a inscrição o professor
Efetivo e categoria F.

atentos

ao

comunicado

que

será

encaminhado para o e-mail institucional da Unidade Escolar.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está discutindo a modernização da gestão nas Escolas:
trata-se da Gestão Democrática. A proposta visa unir todos os interessados – estudantes, professores/gestores/
servidores, pais/responsáveis e sociedade civil – no esforço coletivo de aperfeiçoamento das instituições que compõem
a gestão: Grêmio Estudantil, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres, validando e ampliando a cultura
democrática no cotidiano das escolas e de sua comunidade.
Atendendo às orientações da CGEB, a Diretoria
de Ensino de Carapicuíba constituiu uma comissão
com

o objetivo de fomentar o tema “Gestão

Democrática” e organizou uma série de encontros nos
quais foram ouvidos alunos, gestores, professores e
familiares, por representatividade. Partindo dessa
escuta, a próxima etapa será com questionários. Em
breve, eles serão disponibilizados para todas as
Unidades Escolares direcionados ao um público alvo
mais amplo: alunos, professores, equipe gestora,
familiares e funcionários.
Solicitamos que atentem ao comunicado de
orientação e prazos para esta etapa. A participação
de todos é muito importante!
Conheça

mais

sobre

esta

política

pública

educacional. Acesse: http://www.educacao.sp.gov.br/
gestaodemocratica.
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NIT - PESQUISA SOBRE O PROJETO HORTA ESCOLAR E INFRAESTRUTURA
Prezado(a) Diretor(a),
A SEE está realizando um diagnóstico na Rede sobre os
assuntos de Horta Escolar e Infraestrutura, com os objetivos de
atualizar as informações e disseminar as boas práticas neste assunto.
Nesse sentido, disponibilizamos duas breves pesquisas para serem
respondidas pelas escolas sobre esses temas.
Contamos com a sua colaboração e solicitamos à todos os
representantes das escolas que respondam aos questionamentos.
Pedimos, por gentileza, que as duas pesquisas sejam respondidas até
o dia 19/10 (próxima quarta-feira).
As pesquisas estão disponíveis na plataforma SED para os
perfis Diretor, Vice-Diretor e GOE. Para acessá-las, faça login na

infraestrutura

SED e acesse o menu “Serviços”. Como auxilio, diretor(a),
disponibilizamos um passo-a-passo anexo para cada pesquisa
acessando em http://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/Paginas/
Centros%20e%20N%C3%BAcleos/NIT.aspx.
É essencial que as pesquisas sejam respondidas mesmo
que a escola não possua Horta Escolar e/ou não tenha
apontamentos

referentes

a

infraestrutura.

Adicionalmente,

identificamos algumas escolas vinculadas com experiências
interessantes sobre Horta Escolar e apontamentos sobre a
infraestrutura. Portanto, é de máxima importância a maciça
participação de todos.

INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ALCKMIN AUTORIZA CONVOCAÇÃO DE MAIS 20,9 MIL PROFESSORES
O governador Geraldo Alckmin autorizou na sexta-feira (14) a
convocação de novos 20,9 mil professores aprovados no maior
concurso do magistério, realizado em 2013. O anúncio foi feito durante
evento no Palácio dos Bandeirantes em homenagem ao Dia do
Professor e às escolas estaduais com o melhor desempenho no IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
Até agora já foram nomeados 38 mil concursados do total de
59 mil vagas abertas no certame para docentes do Ensino Fundamental
II e Ensino Médio em todo o Estado. Com isso, o Governo paulista
chegará à marca de quase 100 mil contratações desde 2011. A
autorização foi publicada na edição deste sábado (15) do Diário Oficial
de São Paulo.
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CONCURSO PARA DIRETOR DE ESCOLA
O Governo estadual também anunciou nesta sexta-feira o decreto que estabelece as novas regras para o
concurso de diretores. A partir da próxima seleção, os candidatos farão provas escritas e curso de formação nas áreas de
liderança e gestão. Os aprovados passarão ainda pela chamada Avaliação Periódica de Desempenho Individual e,
simultaneamente ao período de formação, o aprovado passará pelo estágio probatório de três anos. O passo seguinte é a
publicação do edital para contratação da empresa responsável pela realização do certame. A previsão é que sejam abertas
1.878 vagas.
Leia o DECRETO Nº 62.216, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 que regulamenta a Avaliação Especial de
Desempenho para fins de estágio probatório dos ingressantes nos cargos de Diretor acessando o link e a Resolução SE
56, de 14-10-2016 que dispõe sobre perfil, competências e habilidades requeridos dos Diretores de Escola da rede
estadual de ensino acessando os links:
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20161015&p=1
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20161015&p=1

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Habitação, vai apoiar você, servidor público, na compra do seu
1º imóvel. Para isso, acaba de lançar o cheque-moradia, um subsídio de até R$ 40 mil, para os servidores públicos
estaduais, ativos e inativos, e beneficiários do auxílio-moradia da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano). No total, serão mais de R$ 56 milhões investidos em cerca de 2 mil cheques-moradia, que só poderão ser
utilizados durante o 1º Feirão Morar Bem, Viver Melhor, realizado nos dias 5 e 6 de novembro, no Ginásio do
Ibirapuera, em São Paulo. O valor dos cheques varia de R$ 5 mil a R$ 40 mil, de acordo com a renda mensal das famílias e
a região do Estado em que está localizado o imóvel. O subsídio é voltado para servidores com renda familiar bruta de até
R$ 5.280, e os beneficiários do auxílio-moradia que recebem até R$ 400 por mês. O interessado não pode ser proprietário
de imóvel residencial ou ter recebido atendimento habitacional anterior.

O valor máximo das moradias também será de acordo com a
região estadual e varia de R$ 90 mil em cidades com menos de 20 mil
habitantes até R$ 200 mil na Capital.
O Feirão Morar Bem, Viver Melhor vai oferecer a venda de
imóveis

novos,

em

condições

vantajosas

para

servidores.

As

incorporadoras oferecerão desconto no valor dos imóveis, além de custear
a documentação necessária, como registro do imóvel e pagamento do ITBI
(Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Com isso, os compradores
terão mais oportunidades para conseguir financiamento habitacional do
restante do valor do imóvel na Caixa Econômica Federal.
Para mais informações acesse https://app.casapaulista.sp.gov.br/
feirao e www.habitacao.sp.gov.br
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9ª MOSTRA CULTURAL DA COOPERIFA

MUSEU DO VÍDEO GAME

COOPERIFA é um grupo de pessoas que
pensam e fazem eventos voltados para a periferia. No ano

8

Gosta de videogame? É da escola antiga no
universo do game, mas não desgruda do console?

que completam 15 anos, o grupo realiza a 9ª Mostra

Então, visite essa exposição no Shopping SP Market

Cultural da COOPERIFA com uma série de atividades na

- Av. das Nações Unidas, 22540, Santo Amaro – Museu do

periferia da zona sul de São Paulo, a mostra ocorre entre

Videogame Itinerante que reúne 250 consoles, sendo que 30

os dias 15 e 23 de outubro e transita entre nomes já

poderão ser testados pelos visitantes só para matar a

consolidados com novidades do cenário cultural brasileiro.

saudade dos videogames antigos

Veja a programação acessando em https://

O período da exposição vai até 30 de outubro e a

catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/9a-mostra-cultural-da-

entrada é gratuita, um bom passeio para os amantes do

cooperifa-tera-show-gratuito-de-criolo/.

game.

E-BOOKS GRATUITOS - UNESP

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Na sociedade digital a facilidade da acessibilidade à
materiais acadêmicos e periódicos são realizadas de

O MIS apresenta a exposição “A mulher na

forma diversificada para variados dispositivos, pensando

Revolução de 32” reúne, entre fotografias e arquivos de

nisso, a UNESP está disponibilizando e-books gratuitos

áudio, trocas de correspondências (exclusivas do acervo

para download .

do MIS) relatando o dia a dia de voluntárias da Revolução.

Acesse o site http://www.culturaacademica.com.br/ e
adquira seu e-book.

OUTUBRO NO MEMORIAL
Veja a programação de outubro no Memorial

Os documentos revelam o papel da mulher no momento
em que o Estado de São Paulo se rebelava contra o
governo de Getúlio Vargas.
A exposição pode ser conferida, gratuitamente,
no link: bit.ly/cultureinstitutemis.

da América Latina acessando o site:
http://www.memorial.org.br/

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA

