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QUEREMOS OUVIR  
VOCÊ LEITOR 

 

A equipe do Boletim Informativo da 

DERC, quer ouvir a sua opinião e 

sugestão sobre o que podemos 

acrescentar nas próximas matérias. Dessa 

forma, sua contribuição melhorará cada 

vez mais o Boletim Informativo da nossa 

região. 

Mande sua sugestão e/ou opinião 

para: boletimderc@gmail.com  
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
GRÊMIO PARA  A COLETIVIDADE,  A  PARTIR DA  PERSPECTIVA  ESTUDANTIL 

No dia 10 de maio foi realizado na Diretoria de 

Ensino o segundo encontro do Grêmio Estudantil, com o 

Professor Interlocutor e os alunos do Grêmio, com o 

objetivo de alinhar as ações desenvolvidas nas unidades 

escolares. A formação teve um formato diferenciado, os 

grupos de professores e alunos foram formados 

separadamente. Assim, cada um ficou sabendo seu papel 

principal e suas atribuições como representante da 

unidade escolar em sua esfera de ação. 

Caro leitor, 

Neste mês de maio diminuímos a quantidade de Orientações Técnicas a fim 

de focarmos nos acompanhamentos pautados no que foi abordado na Reunião de 

Polo em cada setor sob o tema “Alinhamento Curricular”. Além disso, reforçarmos as 

ações que compõem as fases do Projeto ‘Gestão Democrática’. Mesmo assim, 

algumas O.T. necessitam de continuidade, por exemplo, a Orientação Técnica para o 

Grêmio Estudantil com o objetivo de alinhar as ações desenvolvidas do Grêmio nas 

unidades escolares. 

Outras duas formações importantes foram realizadas pela Supervisão de 

Ensino em parceria com a equipe do Núcleo Pedagógico: a dos Professores 

Ingressantes - PEB I. O objetivo foi apresentar os materiais de aprendizagem para o 

Ciclo I - EMAI e o Ler e Escrever. Já a O.T. para o PEB II, o objetivo foi apresentar a 

estrutura da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Socialize, compartilhe 

e faça valer essas ações em sua unidade escolar. Boa leitura a todos. 

Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

O Dirigente de Ensino dialogou com os grupos 

apresentando o objetivo da formação e a atenção necessária 

para o projeto ter sua eficácia. 

O grupo do Professor Interlocutor foi orientado pelas 

PCNP Jamile Gebara e Patrícia Losada. Elas destacaram a 

importância dessa interlocução à luz dos documentos 

orientadores e das formações da Diretoria de Ensino: 

instrumentalizar a equipe do Grêmio, conscientizar os 

envolvidos pelo contexto atual da sociedade, orientar com base 

no diálogo democrático onde todos exerçam a participação em   

As PCNP Jamile Gebara e Patrícia Losada durante a 
apresentação.           
Foto: Kleber Nascimento. 

Dirigente de Ensino Professor Airton Cesar Domingues.           
Foto: Kleber Nascimento. 
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Nos dias 06 e 13 de maio, foram realizadas 

as formações do encontro presencial para os Professores 

aprovados no Concurso Público para Provimento de Cargo 

de Professor – Educação Básica I e II – SQC II – QM, de 

2014, nomeados e que tomaram posse na SEE-SP. 

Os objetivos centrais foram: discutir e socializar a 

aplicabilidade das sequências didáticas apresentadas nos 

materiais EMAI e Ler e Escrever, conhecer os documentos 

orientadores (PCN, Matriz de Referência SARESP, 

Orientações Curriculares, Matriz de Avaliação Processual, 

BNCC), vivenciar situações subsidiárias à reflexão e ao 

fazer pedagógico, aprofundar os estudos sobre as 

orientações da SEE e a organização curricular relativa ao 

ensino de Língua Portuguesa e Matemática nos Anos 

Iniciais. 
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favor do coletivo, acompanhando periodicamente as ações 

realizadas pelos alunos do Grêmio Estudantil (reforçando os 

registros do Plano de Ação, Atas e Plano dos Projetos) e por 

fim, alinhar as ações planejadas com o Currículo escolar 

com foco nos quatro Pilares da Educação. 

Os grupos dos alunos foram orientados pelo PCNP 

Ilderlon Toledo. Ele iniciou seu trabalho demonstrando a 

importância  da existência do Grêmio Estudantil na prática 

de ações políticas e como um espaço de aprendizagem 

mediada pelo diálogo com a gestão escolar.  

 

A Supervisora de Ensino Cristiane Groppo  e o PCNP Ilderlon 
Toledo apresentando para os alunos a importância do Grêmio.                                        
Foto: Kleber Nascimento 

Inserido nesta discussão, está a 

reflexão sobre o pertencimento do aluno na 

escola. Este é um dos pontos fundamentais das 

ações, incorporando outros alunos nos 

projetos, nas ações coletivas, em diálogos e 

articulação com os gestores, pais, responsáveis 

e comunidade escolar. 

Parabéns a todos os envolvidos 

nessa formação. Registramos ainda nossa 

gratidão à DPA - Formaturas e Eventos pelo 

buffet oferecido aos participantes. 

Acesse o material no site da Diretoria 

de Ensino de Carapicuíba. 

Equipe que possibilitou a recepção dos alunos 
na pausa para o café.  
Foto: Kleber Nascimento. 

Iniciando os trabalhos com as Supervisoras de Ensino Roseli 
Ruiz, Marcia Brandão, Ery Nascimento e Vanderlice Cardana 
em conjunto com o Núcleo Pedagógico. 
Foto: Kleber Nascimento.    

 ENCONTRO PRESENCIAL DOS PROFESSORES INGRESSANTES - PEB I E PEB II  

https://see-diretorias.azurewebsites.net/decarapicuiba/gremio-estudantil/
https://see-diretorias.azurewebsites.net/decarapicuiba/gremio-estudantil/
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Um novo ciclo de formação voltado para a tecnologia 

educacional utilizando o e-mail Institucional da Microsoft teve seu 

inicio, em 2017. O objetivo da formação é compreender os aplicativos 

da Microsoft e a sua inserção operacional no trabalho pedagógico, 

cooperando no desenvolvimento dialógico da tecnologia digital entre 

Diretoria de Ensino e a Unidade Escolar através do e-mail 

Institucional. A 1ª etapa foi alcançada com a orientação técnica para 

os Supervisores de Ensino e, no dia 18 de maio, será a vez dos 

Professores Coordenadores da EJA, logo em seguida, os PCNP do 

Núcleo Pedagógico, Professores Coordenadores, Professores e 

Alunos. 

Ative, seu E-mail Institucional da Microsoft e fique atento  

aos comunicados realizados pelo Núcleo Pedagógico. 

As PCNP Fabiola Rossi, Mônica Nery e Fernanda 

Baptista, responsáveis pelas orientações relativas ao ensino e 

aprendizagem dos Anos Iniciais, apresentaram reflexões sobre 

algumas expectativas de aprendizagens e os desafios de 

alfabetização dos alunos do 1° ao 5° Ano. Especificaram 

também os conceitos: Habilidades - apontados pelos 

descritores ou indicadores das aprendizagens que se esperam 

desses alunos; os Conteúdos que privilegiam algumas 

habilidades associadas; e as Competências Cognitivas 
estabelecidas em modalidades estruturais da inteligência, 

necessárias para compreender ou resolver problemas.  

As PCNP Fabiola Rossi e Fernanda Baptista apresentando o 
material Ler e Escrever.              
Foto: Kleber Nascimento. 

EXPEDIÇÃO  PARA O CONHECIMENTO DIGITAL, OFFICE  PARA  O DESENVOLVIMENTO,  
MIX  PARA  A  DIVERSIDADE 

A PCNP Mônica Nery apresentando o material de 
Matemática. 
Foto: Kleber Nascimento. 

O encontro presencial do PEB II, realizado pelas 

Supervisoras de Ensino Roseli Ruiz, Marcia Brandão, Ery 

Nascimento e Vanderlice Cardana, teve como objetivo  

oferecer formação específica sobre a estrutura da SEE-

SP, sobre o Currículo Oficial do Estado de São Paulo e 

orientar os cursistas sobre as diversas disciplinas, sua 

aplicabilidade à luz do Currículo Oficial, concepções, 

conteúdos e suas metodologias de aprendizagem. 
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Com os objetivos de estimular, conhecer, reconhecer e 

difundir as práticas de cidadania desenvolvidas por estudantes 

das escolas públicas e privadas de todo território nacional, que 

participam de agremiações estaduais, nas modalidades de 

ensino fundamental, médio e técnico, o Instituto de cidadania 

Brasil lança a 17ª edição do Prêmio Construindo a Nação, este 

ano denominado “Os Grêmios nos Municípios – Práticas 

Transformadoras”. As inscrições irão até 30 de junho de 2017 

(esta ação inscreve a escola na premiação) Recepção do vídeo 

– até 30 de setembro de 2017 (somente com a apresentação do 

vídeo é que o trabalho estará concorrendo ao prêmio). 

Acesse a Instituto da Cidadania Brasil e veja o 

cronograma completo e não deixe de participar. 

 

 

Saiu o Edital e a Ficha de Inscrição para 

credenciamento do Vice-Diretor e de Professor Articulador 

Escola/Família/Comunidade no Programa Escola da Família 

2017. O período de inscrição será de 22 a 31 de maio. 

Os documentos estão disponibilizados no site da 

Diretoria de Ensino de Carapicuíba. 

PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA - CREDENCIAMENTO 2° SEMESTRE 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

PRÊMIO CONSTRUINDO A NAÇÃO 

Parabéns aos aniversariantes do mês de maio!!!  

Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.  

Acessem  o endereço:  

https://recadastramentoanual.sp.gov.br/ 

http://institutocidadania.org.br/
https://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/escola-da-familia/
https://recadastramentoanual.sp.gov.br/
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Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do 

Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em 

Saúde, lançou a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Influenza, no período de 17 de abril a 26 de maio de 2017. 

A estratégia de vacinação tem como objetivo minimizar a 

ocorrência da doença, as internações e óbitos atribuíveis ao vírus 

influenza nos grupos mais vulneráveis, ou seja, que têm maior risco de 

evoluir com complicações. Sem dúvida, a vacina é uma grande aliada 

na prevenção e tão importante quanto ela é a informação. Nesse 

sentido, a escola é uma via indispensável de informações sobre saúde 

para estudantes e seus familiares.  

Veja mais informações no site Portal do Brasil e vá até um 

posto de saúde mais próximo de você. 

MOVIMENTO MAIO AMARELO  

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA  

14º ENCONTRO USP - ESCOLA 

A Campanha tem como base o documento “Década de Ação pela 

Segurança no Trânsito”, que no Brasil recebeu a denominação de “Projeto 

Vida no Trânsito”, com o foco na redução das mortes e lesões graves no 

trânsito. 

O governo do Estado de São Paulo lançou o Programa Movimento 

Paulista de Segurança no Trânsito, que tem como objetivos reduzir em 50% 

o número de vítimas fatais até 2020, e criar uma cultura de respeito e 

cidadania no trânsito. Mobilizando assim, o Movimento Maio Amarelo -“Minha 

escolha faz a diferença”.   

Para mais informações, acesse Nações Unidas do Brasil e o 

Observatório Nacional de Segurança Viária. 

O Encontro USP - ESCOLA é um programa que 

oferece gratuitamente cursos de atualização para professores 

de diversas disciplinas do Ensino Médio. Apresenta temas e 

abordagens diversificadas, procurando responder a demandas 

atuais da escola Pública. O aprendizado é intensificado 

pela troca entre as vivências e práticas educacionais de 

professores e as diferentes propostas desenvolvidas na USP.  

Acesse o site da USP - Escola e inscreva-se pois as 

vagas são limitadas e o período de confirmação da inscrição é 

de 23 a 30 de junho. Os cursos ocorrerão no período de 10 a 

14 de julho de 2017. 

http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/campanha-de-vacinacao-contra-gripe-comeca-na-segunda-feira-17
https://nacoesunidas.org/campanha/seguranca-transito/
http://www.onsv.org.br/agenda-positiva/
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/442/


 8 

BURGER FEST 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

8 

Já pensou em experimentar hambúrgueres de 

todos os tipos e gostos? Então não perca a Burger Fest 

que irá reunir 70 hamburguerias, entre 12 e 28 de maio, 

para uma maratona gastronômica em Sampa para 

alcance do vegetariano ao carnívoro, do gourmet ao 

heavyburger. 

Confira o site oficial do Burger Fest e pense por 

onde começar a comilança.  

VIRADA CULTURAL 2017 

EXPO BLUES 

A Virada Cultural 2017 da cidade de São Paulo 

ocorrerá nos dias 20 e 21 de maio. Este ano, as atrações 

estão fantásticas: Titãs, Samba da Vela, Black Rio, 

Simoninha, Stand-up Comedy no Palco de Humor, Yoga 

com Música Indiana, Orleans Street Band, Cinema ao ar 

livre e muito mais. 

Para evitar multidões pelo centro da cidade, os 

organizadores dos eventos ampliaram os espaços culturais 

pela cidade de São Paulo tais como o Parque do Carmo, 

em Itaquera, Chácara do Jockey, na Zona Oeste, o 

Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, e na Praça 

Campo Limpo, na Zona Sul. Acesse o site e confira a 

programação do evento. 

PINACOTECA 

Deseja ir além da observação das obras de Arte da 

Pinacoteca? 

Confira então a exposição interativa que a 

Pinacoteca de São Paulo está apresentando para seus 

visitantes: “A Voz da Arte”. O visitante recebe um kit na 

recepção podendo andar livremente no museu e, durante o 

passeio, receberá notificações quando estiver próximo de 

alguma das obras interativas. Toda a interação é realizada por 

voz, em português, e o sistema responderá perguntas sobre 

sete obras do acervo da Pinacoteca. Mas atente: a exposição 

ficará em cartaz até 05 de junho de quarta a segunda, das 10h 

às 17h30 (com permanência até as 18h) e aos sábados a 

entrada é gratuita para todos os visitantes. 

Veja a programação e outras atrações no site da 

Pinacoteca de São Paulo. 

Até o dia 31 de maio, a Reserva Cultural recebe a 

mostra Expo Blues, que celebra a riqueza do blues em uma 

reunião de exposição fotográfica, a partir dos olhares de 

André Velozo e Ricardo Nunes, de grandes músicos 

e maratona de filmes clássicos que contemplam o ritmo.  

Compõem as atrações do Cine Blues, filmes e 

documentários que narram a vida de artistas como Billie 

Holiday e Emmet Ray.  

Acesse Reserva Cultural e veja a programação da 

Expo Blues. 

http://burgerfest.com.br/
http://viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/
http://pinacoteca.org.br/
http://reservacultural.com.br/

