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LEITOR, QUEREMOS
OUVIR VOCÊ!
Para melhorarmos cada vez mais o
Boletim Informativo, gostaríamos de saber
sua opinião e receber suas sugestões para
as próximas edições.
Mande sua sugestão e/ou opinião
para: boletimderc@gmail.com
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NOTA DO DIRIGENTE

Caro leitor,

Nesta 15ª edição do Boletim Informativo temos matérias de futuras
ações tanto da Diretoria de Ensino quanto das Unidades Escolares, dentre elas
estão as que se referem à Gestão Democrática e também o projeto “O Patrono da
escola”. Tivemos, além disso, no dia 03 de abril, a formação por Setor onde foram

O Patrono

abordados pontos significativos

para o alinhamento curricular, seja registro de

documentos ou na correção/ajuste no campo pedagógico referente a gestão da
sala de aula. Esses pontos estão na pauta de acompanhamento que estou
realizando em conjunto com as equipes de Supervisão de Ensino e do Núcleo

Pedagógico.

Quero lembra-los das ações na escola sobre as etapas do projeto Gestão Democrática, incluindo as
ações para o “Concurso Mascote”. Dessa forma, solicito que mobilizem a equipe gestora, docente, discente, os familiares e
a comunidade ampliando a cultura democrática no cotidiano escolar. Lembro ainda que foi lançado o projeto “O Patrono da
escola” que pretende resgatar a história de vida e obra de homens e mulheres que dão nome às escolas estaduais de São
Paulo.
Boa leitura.
Airton Cesar Domingues

Dirigente Regional de Ensino

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PROGRAMAS PARA AÇÕES, PROJETOS PARA VIDA
Nos dias 29 e 30 de março foi realizada a Orientação
Técnica de Programas e Projetos coordenada pelas PCNP
Patrícia Losada e Jamile Gebara. O objetivo da ação foi
subsidiar

o

professor

coordenador

no

planejamento,

acompanhamento e avaliação dos projetos e programas
desenvolvidos na Unidade Escolar. Foram retomadas as
características disciplinares, de roteirização, estruturação de um
projeto e ainda foram estudados os elementos relacionados a
questão
A PCNP Patrícia realizando a apresentação e na foto ao
lado a atividade em grupo orientada pelas PCNP.

multidisciplinar,

pluridisciplinar,

interdisciplinar

e

transdisciplinar incluídos na pedagogia do projeto.

Foram abordados os projetos da Secretaria da
Educação, cuja a recomendação foi para que todas as escolas
da nossa região participem: Gestão Democrática, Grêmio
Estudantil e “O Patrono da escola”.
Para maiores informações acesse o site da SEE no
ícone Programas e Projetos e veja os trabalhos realizados pela
nossa equipe no site da Diretoria de Ensino de Carapicuíba.
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REUNIÃO DE POLO
No dia 3 de abril, foi realizado o primeiro
encontro do Polo entre os setores envolvendo a equipe
gestora das escolas (Diretores e Professores
Coordenadores) e a equipe da Diretoria de Ensino
(Supervisores de Ensino e PCNP). O objetivo desse
encontro foi discutir a importância e a necessidade das
ações de alinhamento por parte da equipe gestora e
identificar os principais elementos que compõem essa
ação e as formas de executá-las.
Visando o desenvolvimento do ensino e
aprendizagem
destacamos
dessa
reunião
o
fortalecimento das ações gestoras administrativo e
pedagógico em um diálogo mais unificado.

O PCNP Edilson Silva no Polo em Carapicuíba.
Foto: Kleber Nascimento

Veja os temas e das datas das próximas das
formações:


05/06/2017 - Gestão Sala de Aula;



04/09/2017 - Transição de Ciclo;



23/10/2017 - otimização do Tempo.

Atividades em grupo orientado pela Supervisora Valda no Polo
Cotia.
Foto: Fabiana Peca.

Os acompanhamentos dos meses de abril e maio
terão o objetivo de analisar como foi alinhamento curricular
e, quando necessário, qual o momento oportuno da ação do
trabalho formativo e pedagógico do Professor Coordenador.
Acesse a Intranet e revisite os documentos
orientadores e curriculares para a análise com

a sua

equipe.

O PCNP Flavio Wilson no Polo em Cotia.
Foto: Fabiana Peca.
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CEFAI - TRABALHO PEDAGÓGICO NO HORÁRIO COLETIVO
Com o intuito de orientar as ações para o
desenvolvimento de formações no âmbito da Diretoria de
Ensino, bem como no desenvolvimento das competências
profissionais do professor em sala de aula, o Centro de
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI) disponibiliza
os materiais audiovisuais utilizados na 2ª Reunião de
Trabalho realizada no dia 31/03/2017.
Os documentos indicados são: o "Material de Apoio
Pedagógico" e o documento "O Trabalho Pedagógico no
Horário Coletivo" para repertório das discussões sugeridas
na videoconferência para trabalho nas ATPC das escolas.
Veja também os vídeos da Reunião de Trabalho
(VC) e a apresentação da reunião, o 1º vídeo e 2º vídeo com
a professora Telma Weisz .

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (NTI) - E-MAILS INSTITUCIONAIS
A Secretaria da Educação em conjunto com as empresas Google e
Microsoft realizaram uma parceria voltada para que todos os Servidores da
Educação tenham e façam uso dos e-mails Institucionais.
Nós podemos ter acesso a ferramentas muito úteis ao trabalho
pedagógico online disponibilizadas por ambas empresas.
Para acessar os recursos é preciso que o Windows 10 já
esteja instalado nas máquinas, tanto para o setor administrativo
quanto para o pedagógico. Dessa forma é necessário inserir no
O

intuito

instrumentalizar

o

é

viabilizar,

trabalho

cooperar

e

administrativo

e

pedagógico centrado no andamento do dia a dia da
escola e, principalmente, possibilitar o trabalho do
professor e a aprendizagem do aluno. Os benefícios
são vários, por exemplo, o e-mail da Microsoft
possibilita a realização de até 5 downloads gratuitos
do

pacote Office 2016 em diferentes dispositivos.

campo “login administrativo” o domínio @educacao.sp.gov.br. No
pedagógico, inserir no campo “login pedagógico” o domínio
@professor.educacao.sp.gov.br. A senha de ambos logins é a
cadastrada na Secretaria Escolar Digital (SED).
Servidores, gestores e professores, ativem seus E-mails
Institucionais, vejam as instruções no vídeo tutorial para servidores
e o vídeo tutorial para professores e utilizem essas ferramentas
online para melhor alcançarmos nosso objetivo na educação.

Acesse em outlook365 e veja como é fácil adquirir o
seu Office 2016.
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habilidades

nas

BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS
E.E. DESEMB. EDGARD DE M. BITTENCOURT
Nesta edição, apresentamos a ação do grupo de
professores e de alunos com o “Projeto Carnaval - Priorizando
a nossa Cultura”. O objetivo do projeto foi destacar o
protagonismo dos jovens, sua autonomia, solidariedade, entre
outros. Baseando-se nos Princípios e Premissas do Programa
de Ensino Integral, o projeto abrangeu as dimensões:
Educação Interdimensional, Pedagogia da Presença, e os 4
Pilares da Educação para o Século XXI.
Momentos das oficinas.

O

projeto

contempla

as

disciplinas de Arte e História com o foco no protagonismo
juvenil e na participação e progresso dos alunos durante
as aulas.
Parabéns a toda equipe gestora, docente e aos
alunos pelo bom trabalho realizado.

SERVIDOR ... MOSTRE SEU ARTIGO
PERSPECTIVA DOCENTE E DISCENTE SOBRE AS ATITUDES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO

Nesta seção pretendemos apresentar a matéria “Servidor...mostre seu artigo” que tem como princípio tornar
público o perfil técnico cientifico dos nossos servidores da educação da nossa região.
Nesse primeiro momento, convidamos você, leitor, a direcionar suas atenções no artigo que teve a participação
da nossa colega de trabalho a professora Iara Cristina (servidora que trabalha no Núcleo de Obras desta Diretoria Ensino),
o objetivo do artigo é analisar o trabalho dos professores de Educação Física na dimensão atitudinal e identificar a postura
esperada desse professor especialista nos diversos segmentos e modalidades do ensino e da prática da Educação Física.
Acesse online o artigo e leia o trabalho.
Caro leitor, se você tem um artigo científico e queira compartilhar com os colegas da nossa região, mande para o
e-mail do Boletim Informativo boletimderc@gmail.com.
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INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONCURSO MASCOTE - PROJETO GESTÃO DEMOCRÁTICA

Com o objetivo de ampliar a cultura democrática no cotidiano
das escolas e de sua comunidade, a Secretaria de Estado da Educação
promove por meio do Projeto Gestão Democrática da Educação, o
Concurso de Desenho Mascote. Até o dia 5 de maio, as escolas devem
encaminhar os desenhos selecionados para esta Diretoria de Ensino.
Acesse o Edital e o Formulário de inscrição e participe dessa
ação favorecendo a democracia escolar.
Veja

também

o

site

Gestão

Democrática

e

obtenha

informações sobre as etapas do projeto.

DIA DO PATRONO
Para valorizar a memória de nossas escolas, fortalecer
seus vínculos históricos com as comunidades, a Escola de
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São
Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP) e o Centro de

O

Patrono

Memória e Acervo Histórico (CEMAH) elaboraram uma proposta
de trabalho com a intenção de apurar, preservar e divulgar parte
importante da história de cada escola da Rede Pública Estadual.
“O Patrono da escola” é um convite a toda comunidade escolar
para pesquisar a vida e a obra de homens e mulheres que dão
nome às nossas escolas. Quem foram? Qual sua relação com a
região? Em que campo de atividade se destacaram? Suas ideias

As informações, orientações e subsídios para
participar estão no site do CRE Mario Covas.

deixaram marcas?.

LUTA CONTRA O BULLYING E CYBERBULLYING, É O NOSSO DESAFIO
Os professores da rede estadual de ensino podem contar com
uma nova ferramenta no combate ao Bullying e Cyberbullying em sala de
aula. O “Guia de Prevenção ao Bullying” apresenta aos professores
informações sobre o programa de prevenção, sugerindo ações específicas
em sala de aula para combater a prática tão comum na sociedade. A
cartilha orienta a proposição de vivências, discussões e atividades que
ensinem aos alunos a se colocarem no lugar do outro, de modo que cada
um perceba os males causados pelo Bullying. O guia também apresenta
informações sobre a legislação vigente e aborda a responsabilidade da
escola.
Este material é indicado à Vice - diretores do Programa Escola
da Família e para os Professores Mediadores. O Guia de prevenção ao
Bullying está disponível online para download.
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LOCALINGUAL
Que tal viajar virtualmente pelo Mapa Mundi, mas
ouvindo diferentes línguas de diferentes lugares?
Com a plataforma Localingual já é possível. O viajante
virtual passeia pelo mapa e ouve palavras ditas em diferentes
línguas e sotaques variados. Também é possível escutar
diálogos, ter acesso a informações de diferentes cidades e
países e até enviar a sua contribuição em forma de áudio.
Acesse Localingual e viagem pelo mundo conhecendo
novas línguas.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
O Grupo de Educação Fiscal Estadual (GEFE-SP)
convida o público em geral para participar do evento “Previdência
Social: um debate necessário”, que será realizado no dia 19/04, a
partir das 9h, na Faculdade de Direito da USP. O objetivo é
discutir sobre a reforma da Previdência Social no Brasil, que
tramita no Congresso Nacional desde dezembro do ano passado.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 prevê
alterações na idade mínima da aposentadoria, igualdade de
gênero e tempo de contribuição – aumentando o tempo de
atividade do trabalhador e da base de contribuição ao sistema
previdenciário e, também, tornando mais rígido o acesso aos
benefícios.

DE OLHO NO ENEM
Preparados para o ENEM?
Então fiquem ligados porque saiu em 10 de abril, no Diário Oficial
da União (DOU), o edital do ENEM 2017. O período de inscrição vai de 08 à
19 de maio e a taxa de inscrição está fixada em R$82,00. Lembramos que
os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, candidato com inscrição no
CadÚnico (famílias que estão inseridas na condição socioeconômica de
baixa renda) e estudantes que se enquadrarem nas exigências da Lei nº
12.799/2013 podem solicitar isenção da taxa de inscrição.
Neste ano, a aplicação das provas será dividida em dois domingos
seguidos marcados para 05 e 12 de novembro.
Solicitamos que deem ampla divulgação aos estudantes. Orientem
-nos a ler mais a respeito no site do ENEM .
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ACESSE A INTRANET

Está em cartaz até dia 30 de junho, a exposição

Já acessou a Intranet hoje? Ainda não?

“Frida e Eu” na UNIBES Cultural. O objetivo da exposição

Então não perca as novidades que esta plataforma

é contar a história da pintora mexicana sob a ótica do

voltada exclusivamente para os servidores da educação

universo infantil oferecendo ao público uma experiência

oferece. No site você encontra descontos, promoções,

interativa de relacionamento com a arte.

sorteios, acompanha sua vida funcional, benefícios, a rede

A

mostra

está

dividida

em

seis

eixos

temáticos: Frida e o autorretrato, Frida e a família, Frida e

social de educação, o Yammer, e ainda acompanha os
materiais disponibilizados pelas coordenadorias.
Acesse já a Intranet e veja diversas novidades

a dor, Frida e a natureza, Frida e Diego, e Frida e Paris.

somente para você servidor.

MOSTRA DE FILMES DA AUSTRÁLIA
2017
Entre os dias 12 e 24 de abril, será realizada no
Centro Cultural Banco do Brasil a sexta edição da Mostra de
Filmes da Austrália. Esta edição traz 13 títulos lançados no
país entre os anos 80 e os dias de hoje. Em cartaz, estão
obras que cruzaram os oceanos e ganharam notoriedade no
mundo, como “Moulin Rouge – Amor em Vermelho” e “Shine Brilhante”, mas também há longas menos conhecidos e
valiosos como “The Rover – A Caçada”.

ESPAÇO CULTURAL DE ARTE

Veja a programação no CCBB e não perca as
grandes obras da sétima arte.

O Espaço Paulista de Arte apresenta, entre os
dias 12 e 29 de abril, a exposição “Jeito de Corpo”, dos
fotógrafos baianos Caroline Lima e Thiago Borba.
A mostra, que nasce da observação da maneira
de mover-se dos baianos, sobretudo do corpo negro, é
composta

por

14

fotografias

que

desenham

os

movimentos do corpo sobre o cotidiano, representando o
modo de vida do ensolarado e cheio de ritmo estado
brasileiro.
Veja as informações no Facebook e confira
outras exposições e acervos da instituição.
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