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QUEREMOS OUVIR  
VOCÊ LEITOR 

 

A equipe do Boletim Informativo da 

DERC, gostaria de ouvir a sua opinião e 

sugestão sobre o que podemos 

acrescentar nas próximas matérias, para 

que possamos melhorar 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  
PROGRAMAS E PROJETOS - PROJETO HORTA ESCOLAR NA DIRETORIA DE ENSINO 

No dia 02 de maio, foi realizado na Diretoria de 

Ensino uma formação voltada para o Projeto Horta 

Escolar. A equipe da ONG Conexão, e alguns 

representantes de Unidades Escolares cooperaram com 

a ação explicando a importância desse projeto para 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

nossos alunos através de ações diretas e inclusivas.   

Caro leitor, 

Com base nas formações realizadas na Diretoria de Ensino para 

os gestores administrativos,  pedagógicos e equipe do Grêmio Estudantil, 

reforçamos a  etapa do Projeto Gestão Democrática prevista para o mês de 

maio. Ressalto que o acolhimento e o diálogo devem ser o método para 

fomentar os debates com a participação de toda comunidade escolar.  Nas 

1ª e 2ª semanas de maio, os Encontros Preparatórios acontecerão na 

Unidade Escolar sob a responsabilidade da Comissão Organizadora com 

todos os segmentos (Equipe Gestora, Funcionários, Professores, 

Representantes de Classe, Grêmio Estudantil, Conselho de Escola e APM 

e alunos).  Relembro que a cópia da lista de presença de cada encontro 

preparatório deverá ser encaminhada para o Núcleo Pedagógico da 

Diretoria de Ensino. Até a 4ª semana de maio a Unidade Escolar realizará o 

encontro local com a participação da Comissão Organizadora e um 

representante de cada encontro preparatório (Equipe Gestores, Funcioná- 

Logo em seguida a equipe da Diretoria de 

Ensino colocou a “mão na massa” na preparação da 

terra para o plantio. A organizadora do projeto da nossa 

região, Arlete, explicou sobre a atenção que será 

necessário para a manutenção e os cuidados com o 

cultivo para o andamento até a colheita. 

Acesse o site oficial da Conexão e conheça os 

trabalhos realizados sobre a Horta Escolar nas 

Unidades Escolares .  

Equipe da Diretoria de Ensino e os parceiros da Conexão.           
Foto: Edilson Silva 

rios, Professores, Representantes de Classe, 

Grêmio Estudantil, Conselho de Escola e 

APM e alunos). Como produto do encontro 

local, será obrigatório o encaminhamento: da 

lista de presença; da ficha de propostas da 

Escola e instrumento - próximos passos. 

Os documentos deverão ser 

encaminhados aos cuidados do Núcleo 

Pedagógico via protocolo, até 14/06/2017. 

As equipes preparando a terra para o plantio.           
Foto: Edilson Silva 

http://www.conexao.org.br/


 4 BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

4 

No dia 18 de março foi realizada na Faculdade 

Estácio -FNC a Orientação Técnica “Autismo - desafios e 

possibilidades” organizada pelas PCNP Fabiana Peca 

(Educação Especial) e Antonia Zulmira (Matemática). Os 

objetivos da orientação foram de sensibilizar e 

Instrumentalizar o Professor Coordenador Pedagógico no 

cumprimento de suas atribuições referente ao 

acompanhamento/desenvolvimento das ações didático-

pedagógicas relacionadas aos alunos Público Alvo da 

Educação Especial,  neste caso, os que  têm Autismo/

TEA. 
(da esquerda para direita) Nicolas Brito, PCNP Fabiana Peca, 
Profª  Anita Brito e Alexsander Sales.  

 AUTISMO – DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

Os palestrantes Professora Anita Brito, Nicolas 

Brito (autista) e Alexsander Sales iniciaram o evento 

explicando sobre “O que é Autismo/TEA?”* em seguida, 

relataram sobre as dificuldades encontradas para a inclusão 

escolar e como, aos poucos, foram sendo dirimidas durante 

o processo de escolarização do filho Nicolas Brito. Num 

misto de técnica do assunto e ao mesmo tempo como mãe 

de um autista, Anita discorreu sobre as possibilidades que os 

educadores têm para atender de forma eficaz os alunos com 

TEA**. 

 O palestrante Nicolas Brito falou sobre sua 

experiência com um breve resumo de como é ser autista, 

das suas dificuldades no dia a dia e das suas conquistas.   
*é uma alteração no neurodesenvolvimento que afeta a capacidade 

da pessoa em se comunicar, estabelecer relacionamentos e a 

responder apropriadamente ao ambiente em que vive e que ainda 

não há uma descoberta científica que mostre o Autismo em 

exames, sendo difícil o diagnóstico desde o início da gestação. 

** TEA  - Transtorno do Espectro Autista 

Alexsander Sales, esposo de Anita e pai de 

Nicolas, também falou sobre os desafios de ser pai de uma 

criança que tem Autismo, destacou a importância do 

trabalho do professor que pode auxiliar muito no 

desenvolvimento dos alunos com Autismo. O fator 

primordial, segundo os palestrantes, para que as crianças 

com Autismo ou qualquer outra deficiência tenham êxito no 

desenvolvimento do seu potencial é encontrar alguém que 

acredite nelas e isso pode começar pela família e se efetivar 

na escola através do trabalho de uma equipe pedagógica 

comprometida. 

Parabéns a equipe que organizou este evento. 

Os palestrantes Profª Anita Brito e Alexsander Sales realizando 
uma de suas dinâmicas. Foto: Fabiana Peca. 

O Dirigente, a equipe de PCNP do Núcleo Pedagógico e os 
palestrantes.               
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Toda sexta feira ocorre a reunião dos Vice-diretores do Programa 

Escola da Família, e no mês de março foi realizada uma palestra proferida 

pela psicóloga Heloísa Carneiro. Ela abordou um tema muito discutido: 

“Sexualidade - postura do educador”. O objetivo da palestra foi considerar a 

escola como um espaço que os indivíduos se relacionam envolvendo 

diversos sentimentos, virtudes e a sexualidade também se faz presente 

nesse ambiente. 

A palestrante também ressaltou a importância de trabalhar a área 

da sexualidade através dos projetos garantindo sua continuidade e eficácia 

na formação dos estudantes. 

”os homens se parecem mais com sua época do que com seus 

pais” (Marc Bloch). 

Falar sobre sexualidade é compreender os 

comportamentos contemporâneos dos jovens, entender o 

“ficar”, relacionamentos amorosos, relação sexual, gravidez 

e a construção da personalidade sexual, é colocar em 

pauta estes assuntos para os adultos. Isso só é possível 

superando pré-conceitos, anulando mitos, buscando 

informação e orientação sobre como aplicar estratégia de 

diálogo com os jovens de hoje.  

Parabéns a equipe do Programa Escola da 

Família da Diretoria de Ensino, a palestrante Heloísa 

Carneiro e aos participantes. 

DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA 

Com a Lei n° 12.835 de 26 de junho de 2013, 

instituiu-se  oficialmente 06 de maio como o Dia Nacional da 

Matemática, que deve ser comemorado anualmente em todo 

o território nacional. 

Assim, o Dia Nacional da Matemática passou a ser 

formalmente comemorado pela Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM) e por todos os Brasileiros, 

como uma homenagem ao matemático, escritor e educador 

brasileiro Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido 

como Malba Tahan.  

Acesse  o Blog de Matemática para ler mais sobre  

o dia Nacional da Matemática. 

PEF - QUE TAL FALARMOS SOBRE SEXUALIDADE?  

A palestrante Heloísa Carneiro.               

Atividade em grupo orientada pela palestrante. 
Foto: Kleber Nascimento 

http://matematicanpe.blogspot.com.br/
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PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2017 

O acesso a plataforma do Foco 

Aprendizagem  encontra-se agora na Secretaria 

Escolar Digital. Os Diretores, Vice-diretores, 

Professores Coordenadores Pedagógicos e 

Professores podem acessar com o login  pessoal e a 

senha que foi criada na SED. 

Ao acessar o link da plataforma Foco 

Aprendizagem e logo em seguida clicar no ícone 

“acesso” a página será redirecionada para a 

plataforma da Secretaria Escolar Digital (SED). 

Lembrando que a senha de acesso a SED 

acessa  também os e-mails Institucionais e para a 

rede corporativa.  

As inscrições para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro irão até dia 

09 de junho de 2017. O objetivo é para que jovens do Ensino Médio de todo o 

país possam experimentar a jornada de trabalho dos deputados federais, com a 

diplomação, posse e exercício do mandato como Deputados Jovens. Serão cinco 

dias em Brasília na Câmara dos Deputados. Outro grande objetivo do PJB é 

fomentar nas escolas a discussão de temas como política, cidadania e 

participação popular.  

Para mais informações acesse o documento critérios de participação do 

Programa parlamento Jovem Brasileiro 2017. 

PROGRAMA JOVEM SENADOR 

Está aberta a inscrição para o Programa Jovem Senador” com o 

objetivo de proporcionar aos estudantes do Ensino Médio das escolas 

públicas estaduais e do Distrito Federal, de até 19 anos, o conhecimento 

acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo no Brasil.  

As instituições de ensino são convidadas a promover um 

concurso de redação interno entre os alunos, com o tema “Brasil plural: 

para falar de intolerância” e, posteriormente, enviar a ficha de inscrição, 

com cópia do RG e CPF do aluno e do Professor Orientador e folha de 

redação original selecionada para a sua Diretoria de Ensino, até 18 de 

agosto.  

Para mais informações acesse o site oficial do Programa Jovem 

Senador e aproveite e realize as inscrições participe desta ação.  

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ACESSO A PLATAFORMA FOCO APRENDIZAGEM 

https://focoaprendizagem.educacao.sp.gov.br/
https://focoaprendizagem.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0Bx1eafqh0ka6NlJZTFFjYkNjV2s/view
http://www12.senado.leg.br/jovemsenador
http://www12.senado.leg.br/jovemsenador
http://www12.senado.leg.br/jovemsenador/home/arquivos/ficha-de-inscricao/


 7     BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

7 

Os cursos tem como público alvo os 

professores PEB II, PC do Ensino Fundamental 

dos Anos Finais (do 6º ao 9º ano) e/ou do 

Ensino Médio e PCNP. 

Acesse mais informações no site do 

curso e realize a inscrição. 

Até o dia 08 de maio estarão abertas as inscrições para o 

curso online da Escola de Formação de Professor (EFAP), o objetivo 

do curso é auxiliar os educadores para o desenvolvimento de 

estratégias para serem trabalhadas com alunos em defasagem escolar.  

A ação formativa Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação 

da Aprendizagem, que está dividida em três cursos: 

• Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da 
Aprendizagem: Articulação pedagógica e práticas de intervenção - 1ª 
Edição/2017;  
• Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da 
Aprendizagem: Recursos metodológicos e superação de defasagens - 
1ª Edição/2017; 
• Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da 
Aprendizagem: Avaliação e recuperação de estudos - 1ª Edição/2017. 

 

 PRÊMIO CET DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO  

CURSO EFAP - MECANISMOS DE APOIO AO PROCESSO  
DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 2017 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) 

está realizando a 9ª edição do Prêmio CET de Educação de Trânsito. 

O objetivo principal é incentivar a reflexão, a criatividade e a 

produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito. Nesta 

edição os participantes deverão responder à seguinte questão: “Com 

uma vida mais sustentável, melhoramos o trânsito?”.  

O público que poderá concorrer são alunos do Ensino 

Infantil ao Universitário, educadores e qualquer cidadão maior de 16 

anos, que estudem ou morem na cidade de São Paulo. 

E os trabalhos deverão ser encaminhados via Correio, e-

mail ou entregues pessoalmente na CET/Barra Funda, até o dia 24  

sileiros, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.  

O processo de construção do documento levou muitos meses, 

teve várias etapas, envolveu toda a sociedade e agora chega a um 

ponto estratégico com a entrega da versão final. O próximo passo será 

a análise do conteúdo pelo Conselho Nacional da Educação, em cinco 

audiências públicas, uma em cada região do país.  

Veja o documento acessando o Portal do MEC e também para 

mais informações sobre a BNCC. 

de maio.  

As inscrições irão até 17/05 e deverão 

ser realizadas no site da CET. 

 

  

A finalidade da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) é estabelecer os direitos, os 

conhecimentos, as competências e os objetivos 

de aprendizagem para todos os estudantes bra- 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/recuperacaoaprendizagem&
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8272
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8272
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8273
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8273
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8274
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8274
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://www.cetsp.com.br/consultas/educacao/9o-premio-cet-de-educacao-de-transito/o-premio.aspx
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A primeira edição do Projeto Comunidade 

Samba do Monte acontecerá no dia 7 de maio no Centro 

Cultural Monte Azul. O intuito do projeto é o resgate e o 

fortalecimento de atividades socioculturais com a 

população por meio da música e da cultura afro-brasileira, 

promovendo o encontro de diferentes gerações de 

sambistas, unificando a vanguarda à velha guarda, além 

de ocupar os espaços públicos da cidade e abrir 

oportunidade para a música autoral.  

Acesse o Facebook do projeto e confirme sua 

presença. 

"A PRINCESA E A COSTUREIRA" 

ESTRANHOS SERES NEBULOSOS  

E a u a vez u a p i esa ha ada Cí tia. Co o a da a 

t adição, ela está p o etida pa a o p í ipe do ei o vizi ho, o  ue  

deve se asa  e  eve...  

Ficou curioso, não é? Então não deixe de levar 

seu filho na peça infantil "A Princesa e a Costureira" que 

está em cartaz até o dia 20 de maio no Teatro Cacilda 

Becker. A peça traz uma linguagem e estética típicas do 

conto de fadas, a história desperta a curiosidade da 

criança e do jovem espectador sobre identidade sexual, 

ao romper com o padrão heteronormativo das narrativas 

clássicas e transpor o romance para a multiplicidade de 

gêneros. 

Para mais informações e saber sobre a compra 

de ingresso ligue para o telefone  (11) 3864-4513. 

O CÉU AINDA É AZUL, VOCÊ SABE... 
Está em cartaz até 28 de maio a exposição de Yoko 

Ono “O céu ainda é azul, você sabia...” no Instituto Tomie 

Ohtake. O objetivo da exposição é “revelar os elementos 

básicos que definem a vasta e diversa carreira artística de 

Yoko Ono, uma viagem pela noção da própria arte, com forte 

engajamento político e social”. 

Confira mais informações no site da instituição e veja 

também outras atrações. 

Entre 26 de abril e 19 de maio, a Cia. Artesãos do 

Corpo apresentam a peça “Estranhos Seres Nebulosos e 

Ilusórios” no vão livre da Praça das Artes todas as quartas (às 

11h00) e sextas (das 11h00 às 18h00).  

Segundo Mirtes, diretor do espetáculo, o objetivo é 

“refletir sobre questões enfrentadas nas grandes cidades, 

sobretudo a luta entre o individual e o coletivo, o financeiro e 

o vínculo com o espaço urbano. Os conflitos também tocam 

em conceitos como pertencimento e preservação”. 

Confira o trabalho da Cia. no site oficial e veja a 

programação do grupo. 

https://www.facebook.com/events/1749755295336699/
http://www.institutotomieohtake.org.br/exposicoes/interna/yoko-ono
http://ciaartesaosdocorpo.art.br/site/

