
 
 

 
 Entre em contato conosco           (16)3946-1500   

desertaozinho.educacao.sp.gov.br                            www.facebook.com/desertaozinho 

                                          e-mail: deser@educacao.sp.gov.br 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

7ª Edição 

18 abril 2017 

 

 

O propósito desse boletim é fornecer informações sobre os 

acontecimentos que envolvem a educação na Diretoria de Ensino de 

Sertãozinho e nas escolas jurisdicionadas. 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.” ― Paulo Freire 

 

- http://kdfrases.com/frases/conhecimento/2 

- 

http://kdfrases.com/frases/?q=informa%C3%A7%C3

%A3o&t=1― Leonardo da Vinci 

Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho  

BOLETIM INFORMATIVO 

DA EDUCAÇÃO 

Nesta edição 

- A importância da 

sondagem na 

aprendizagem...

- Dia mundial da água... 

- Eleição dos Grêmios 

Estudantis 

- E muito mais... 

 A importância da 
Sondagem na 
Aprendizagem 
Todo início de ano realizamos a 
sondagem dos alunos dos 6º 
anos do Ensino Fundamental e 
das 1ª séries do Ensino Médio. A 
sondagem é um dos recursos de 
que o professor dispõe para 
conhecer as hipóteses que os 
alunos ainda não alfabetizados 
possuem sobre a escrita 
alfabética e o sistema de escrita 
de uma forma geral. Ela também 
representa um momento no qual 
os alunos têm a oportunidade de 
refletir sobre aquilo que 
escrevem, com a ajuda do 
professor. Com o resultado 
vamos acompanhar o avanço dos 
alunos que apresentam 
dificuldades da aprendizagem. 

Alcides Junior - PCNP Anos Iniciais  

 

Videoaula auxilia o trabalho do professor 
Nos dias atuais já estamos conectados antes mesmo de acordar, pois nossos 
Smartphones ficam online 24horas por dia. Diante de tanta tecnologia é de se 
justificar que nossas aulas adquiram esse foco tecnológico para torná-las mais 
atrativas. Um ótimo recurso é o uso de videoaulas, pois podem ser usadas para 
reforço, para aprofundamento de estudo de alunos e professores e até mesmo 
para que os alunos solidifiquem seus conhecimentos na elaboração de suas 
próprias videoaulas. O YouTube é um site que disponibiliza milhões de horas 
de videoaulas prontas para uso.  
Nós do núcleo pedagógico pretendemos elaborar e disponibilizar videoaulas. A 
primeira você pode conferir no seguinte endereço: https://goo.gl/Epb8Qo 
 

 

http://kdfrases.com/frase/115005
https://goo.gl/Epb8Qo
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Eleição eletrônica dos Grêmios Estudantis em todas as Unidades 
Escolares 
Como já é tradição, todas as nossas unidades escolares realizaram a eleição dos 
grêmios estudantis através de simulador de urna eletrônica. O método inovador 
aproxima tal votação dos pleitos eleitorais promovidos pelo TRE e torna o ato 
muito atrativo para os alunos. Outros benefícios são facilidade de apuração, 
rapidez, economia de materiais e segurança contra fraudes. 

 

Dia mundial da água - E.E. Maurício Montecchi  
No dia 25/03/2017 foi comemorado, com a comunidade escolar, o Dia Mundial da Água na E.E. Maurício 
Montecchi. O Voluntário do Programa Escola da Família, Uriel Carmo das Chagas, realizou um teatro com fantoches 
desenvolvendo o Tema “Conscientização e Preservação da Água”. Em seguida, a Universitária Solange Meire 
desenvolveu junto aos participantes uma Oficina com concurso de desenho mais belo e criativo, referente o tema 
abordado. Também foram distribuídos doces e balas aos participantes. 

                       

 Dia mundial da água – Diretoria de Ensino 
A data comemorativa é uma oportunidade para se conhecer mais sobre a problemática da água, promover 
debates na sociedade e tomar atitudes que façam a diferença no uso racional de água. A Organização das Nações 
Unidas (ONU) estabeleceu o tema “Águas Residuais” como o foco das discussões para o Dia Mundial da Água 
2017. 
Como ação do Projeto de Qualidade de Vida da Diretoria de Ensino, realizamos uma mobilização para promover a 
reflexão sobre nossas ações na busca por cidadania ativa.  Pequenas atitudes fazem a diferença!!  
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Grêmio Estudantil - Processo eleitoral 2017 
As equipes escolares juntamente com os alunos vivenciaram, desde o 1º dia letivo até o dia 07/04, o processo 

de: assembleia geral, eleição dos representantes de sala, escolha da comissão eleitoral, apresentação do 
Estatuto e calendário do grêmio, mobilização de formação e inscrição de chapas, campanha eleitoral, eleições, 

apuração e divulgação da chapa vencedora. O objetivo desse processo é formar cidadão de ação política 
consciente com atitudes participativas com o cotidiano escolar exercendo o protagonismo. Espera-se com isso 

que os alunos adquiram habilidades no meio acadêmico que possam refletir na sua postura na sociedade. 

XV Olimpíada Regional de Química 
O CEIQ (Centro de Ensino Integrado de Química) do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo promoverá a XV Olimpíada Regional de Química, que neste 
ano abordará o tema: “ConsCIÊNCIA: a Química também pode ser verde”. A primeira fase ocorrerá no período de 
abril a agosto de 2017. As inscrições podem ser feitas pelo link http://quimica.ffclrp.usp.br/ceiq/agenda/. O 
objetivo principal desta Olimpíada é divulgar a importância da Química para a sociedade, discutir quais as funções 
do químico e colaborar para o esclarecimento de dúvidas sobre a profissão. 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo  
O JEESP tem por objetivo promover através da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das 
Unidades Escolares da rede de ensino fundamental e médio em todo o Estado, favorecer a descoberta de novos 
talentos esportivos que possam ser indicados para participar dos programas “Bolsa Talento Esportivo” e “Centro de 
Excelência Esportiva”, além de fomentar o desporto escolar no Estado de São Paulo.  
Os jogos tiveram início no mês de abril com a Categoria Mirim, que atende alunos nascidos a partir de 2003. 
É importante que todas as escolas com equipes inscritas na competição e categoria estejam com toda a 
documentação pronta, pois estaremos começando assim que os recursos para transporte e lanche estejam 
disponíveis.  

 

http://quimica.ffclrp.usp.br/ceiq/agenda/

