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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 esse canal Informativo. 

Mande sua sugestão e/ou opinião 

para: boletimderc@gmail.com  
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CERIMÔNIA  DA ABERTURA DE OBRAS  
No dia 26 de maio foi realizado na Escola 

Estadual Profª Regina Halepian Antunes o evento 

de abertura das obras que ocorrerão, nessa mesma 

escola, bem como em outra Unidade: a E.E. Cicero 

Barcala Junior. 

Entre as autoridades presentes, 

destacamos as que fizeram parte a mesa: o Prefeito 

Municipal, Marcos Neves; o Presidente da FDE, 

João Cury Neto, o Presidente  da Câmara Municipal 

de Carapicuíba, Vereador Ronaldo Souza, o 

Dirigente Regional de Ensino, Professor Airton 

Cesar Domingues, Secretária Municipal de 

Educação Jônia Ramos Fernandes Viana, Diretor 

da Escola Estadual Profº. Regina Halepian Antunes 

Roseli de Araújo Pinto e Diretor da Escola Estadual 

Cicero Barcala Junior José Carlos Barcala. 

 

Caro leitor, 

Neste mês de maio foram realizadas as reuniões da etapa 

local do Projeto Gestão Democrática. Pelo movimento percebido nos 

acompanhamentos e nas redes sociais, é perceptível o esforço de todos 

para que o projeto tenha sua essência aplicada e direcionada para a 

coletividade. A participação, o apoio e o envolvimento nas ações da 

escolas por meio do diálogo e da escuta foram parte das habilidades 

que criaram um clima harmônico na comunidade escolar e seus 

colegiados. 

Parabenizo a todos pelo empenho, pelo bom trabalho e pela 

confiança no Projeto Gestão Democrática. 

Boa leitura. 

 

Airton Cesar Domingues 

(da esquerda para direita) Compondo a mesa: Diretor José Carlos 
Barcala, Dirigente Airton Cesar Domingues, Diretora Roseli de 
Araújo Pinto, Presidente da FDE João Cury Neto, Prefeito Municipal 
Marcos Neves, Vice-prefeita Municipal Gilmara Gonçalves, Presidente 
da Câmara Municipal Vereador Ronaldo Souza e a Secretária da 
Educação Municipal Jônia Ramos Fernandes Viana. 

Foto: Fabiana Peca. 

 

Para abrilhantar o evento, as crianças que estudam na E. E. Regina Halepian realizaram uma apresentação na 

versão Barbatuque do Hino Nacional Brasileiro, orientadas pela professoras que lecionam na U.E.                                                                  

O ponto significativo do evento foi a parceria entre o governo de São Paulo e a prefeitura do município de Carapicuíba para 

a melhoria da infraestrutura das escolas públicas do estado. 
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No dia 30 de maio, o Secretário de Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, o prefeito de 

Carapicuíba, Marcos Neves e o Dirigente Regional de Ensino, Airton Cesar Domingues visitaram as escolas E.E. Regina 

Halepian Antunes e a nova E.E. Cidade Ariston Estela Azevedo 6. 
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Confraternização dos alunos com as autoridades presentes.                                                                                      Foto: Fabiana Peca. 

Agradecemos a presença de todos os convidados, da equipe da Unidade Escolar, assim como, a equipe do 

Núcleo Pedagógico pela parte técnica e de apoio na organização e recepção dos convidados para o evento, a parceria da 

empresa parceira Brilho Eventos pelo Buffet para os convidados, às PCNP Patricia Losada, Jamile Gebara (Programas e 

Projetos) e Fernanda Baptista (Anos Iniciais) pela parte de comunicação e informação com os assessores das autoridades 

presentes.   

 VISITA DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO NA REGIÃO DE CARAPICUIBA 

 Fotos: Edilson Silva. 
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Desenho da aluna Jhenifer Melo de O. Castro da 2ª série do E.M., a professora orientadora foi Sheila Caldeira da E.E. Manoel 
da Conceição dos Santos. 

 

“Escolhi o desenho pois estava em busca de algo que pudesse expressar toda a ideia do tema” 

 

Jhenifer M. de O. Castro 

Agradecemos a todos que participaram do concurso do desenho do Mascote que representará o Projeto Gestão 

Democrática. Como resultado dessa seletiva, a comissão regional do Projeto escolheu dois desenhos que representarão 

esta diretoria. Parabenizamos as alunas Jhenifer Melo de O. Castro da 2ª série do Ensino Médio (E.E. Manoel da 

Conceição dos Santos) e a Alessandra Maia de Jesus do 8° ano do Anos Finais (E.E. Alberto Kenworthy) pela criatividade e 

aguardemos a próxima fase do Projeto Gestão Democrática da Educação no Concurso de Desenho - Mascote da nossa 

região. Parabenizamos também as professoras Sheila Caldeira, Regina C. Dafré e a equipe escolar pelo trabalho de 

orientação no projeto. 

 CONCURSO DE DESENHO -  MASCOTE DO PROJETO GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Desenho da aluna Alessandra Maia de Jesus do 8° ano do A.F., a professora orientadora foi Regina C. Dafré da E.E. Alberto 
Kenworthy. 

 

“Escolhi os gansos para representar a Gestão Democrática, porque são pássaros que voam sempre em conjunto, atrás do mesmo 
objetivo, trabalhando sempre em equipe, assim como na Gestão Democrática, na qual os professores , o alunos e os pais 
trabalham em equipe na defesa de um projeto de educação na escolas públicas com qualidade social e democrática...” 

 

Alessandra Maia de Jesus 
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No dia 18 de maio foi realizada a Orientação Técnica 

OFFICE MIX 2017, pelos PCNP Kleber Nascimento e Antonia 

Zulmira, com os professores Coordenadores do segmento da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo foi de compreender 

os aplicativos da Microsoft e a sua inserção operacional no trabalho 

pedagógico, cooperando no desenvolvimento dialógico da tecnologia 

digital no âmbito das atividades dos Professores Coordenadores com 

os docentes através do e-mail Institucional. O próximo público da 

formação será  o grupo de Professores Coordenadores dos outros 

segmentos, Professores e Alunos. Fique atento às convocações. 

ATENÇÃO ! 
Existem pessoas de má índole se apresentando como membros do Núcleo Pedagógico da 

Diretoria de Ensino oferecendo cursos diversos para os professores, muitas vezes afirmando serem 

obrigatórios para obter benefícios funcionais (Evolução Acadêmica, por exemplo). 

Informamos que a Secretaria de Estado da Educação e esta Diretoria de Ensino indicam e 

divulgam cursos por meio de Comunicados Oficiais. 

O Núcleo Pedagógico NÃO entra em contato pessoalmente com os professores e NÃO 
oferece  NEM INDICA cursos para evolução acadêmica diferentes dos COMUNICADOS OFICIAIS. 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone 4185-8200. 

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

Ative seu e-mail Institucional da Microsoft na 

Secretaria Escolar Digital (SED) e fique atento  aos 

comunicados realizados pelo Núcleo Pedagógico. 

PCNP Kleber Nascimento apresentando a plataforma online 
da Microsoft. 
Foto: Antonia Zulmira 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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Professor, se você desenvolve projetos que promovem a 

Educação Fiscal na sua escola, não deixe de participar do Prêmio 

Nacional de Educação Fiscal, realizado pela FEBRAFITE, em 

parceria com a ESAF – Escola de Administração Fazendária. 

A premiação tem como principal objetivo valorizar as 

melhores práticas de educação fiscal que atuam sobre a 

conscientização da importância social dos tributos e da correta 

aplicação dos recursos públicos. As inscrições das escolas devem 

ser feitas até o dia 14/07. 

Veja mais informações no site do Prêmio Educação Fiscal 

e realize a inscrição.  

A Diretoria de Ensino de Carapicuíba parabeniza a todas as 

escolas, professores e alunos participantes do “Especial Lygia 

Fagundes Telles - 2017”. Acesse o vídeo que foi selecionado para 

representar a Diretoria de Ensino de Carapicuíba na próxima etapa. 

Abaixo, os realizadores do trabalho:  

 E.E. José Maria Perez Ferreira 

 Professora: Nadda Teodósio   

 Alunos: Andressa Vitória Teixeira 3ª Série A E.M.; Bruna Lopes 

dos Santos 3ª Série A E.M.; Gabriely Emanuella de Souza 3ª 

Série A E.M.; Ivan Luís Monteiro da Silva Junior 3ª Série A E.M.; 

Jéssica de Almeida Oliveira 3ª Série A E.M. e Guilbert de 

Medeiros Rosa 3ª Série A E.M..      

 ESPECIAL LYGIA FAGUNDES TELLES - 2017 

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o 

Centro Paula Souza estão com vagas abertas para o MedioTec. No 

programa, alunos matriculados na 2ª série do Ensino Médio da Rede 

Estadual podem fazer, ao mesmo tempo, o regular e técnico. 

O período de inscrições é de 31 de maio a 14 de junho às 

15h00. O início das aulas está marcado para o dia 25 de julho. 

Acesse o site MedioTec para realizar a inscrição e para mais 

informações.   

MEDIOTEC 

http://premioeducacaofiscal.com.br/premio/inscricao-escolas/
http://www.premioeducacaofiscal.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=hiQ-thd1aGQ
http://www.cps.sp.gov.br/mediotec
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A EFAP, em parceria com a Associação Cultura Inglesa São 

Paulo, irá ofertar novos cursos do Programa de Formação Continuada de 

Professores de Língua Inglesa para a capital, litoral e interior do Estado 

de São Paulo. Com o intuito de proporcionar o aperfeiçoamento 

linguístico, conhecimentos educacionais e instrumentos de reflexão sobre 

a prática em sala de aula, serão oferecidos os cursos: Língua Inglesa, 

realizado presencialmente pela Associação Cultura Inglesa São Paulo; 

e Aperfeiçoamento online para professores da Rede Pública, realizado a 

distância pela Faculdade Cultura Inglesa. O candidato deverá fazer sua 

inscrição no período de 29 de maio a 24 de junho de 2017, das 8h30 às 

17h, exclusivamente por meio do telefone da unidade em que deseja 

frequentar o curso e, assim, agendar a realização do teste.  

Acesse mais informações no site do curso na EFAP e participe 

dessa oportunidade. 

#FIQUEPORDENTRODOENEM 

CURSOS EFAP   

#INTERNETSEGURA 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está previsto 

para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. As provas serão 

realizadas em dois domingos consecutivos. No primeiro, a prova 

conterá questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, 

com duração de cinco horas. No segundo, os estudantes serão 

avaliados nas questões de Matemática e de Ciências da Natureza, 

com quatro horas e meia de prova. 

Para ajudar seus alunos, a Secretaria da Educação 

selecionou dicas valiosas com os temas mais cobrados nas 

questões. Toda semana você encontra um novo tema que serão 

publicados no portal da SEE-SP. 

Navegar pela internet já faz parte do cotidiano dos alunos e 

professores, e o uso da ferramenta também está presente no universo da 

sala de aula. Apesar de o ambiente virtual ser útil para pesquisas, estudos e 

entretenimento, ele também pode deixar os usuários expostos a uma série 

de riscos. O especial #Internetsegura traz algumas orientações para a 

utilização da internet com segurança no ambiente escolar, com base no 

material de apoio para educadores, idealizado pela SaferNet Brasil – 

associação sem fins lucrativos que promove a prevenção, educação, 

denúncia e orientação para o uso seguro da internet.  

Clique aqui e tenha acesso a cartilhas, vídeos e outros recursos 

para serem utilizados em sala de aula.  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/cinglesa
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/prova-de-biologia-do-enem-deve-cobrar-dos-alunos-temas-de-ecologia-evolucao-fisiologia-e-genetica
http://new.netica.org.br/educadores/
http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes/
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“Dim dim dom, rap é o som...” 

 O Red Bull Music Academy Festival inaugura a 

mostra inédita "Racionais MC's: Três Décadas de 

História", exposição que relembra os 30 anos do grupo de 

rap Racionais MC’s. A mostra fica em cartaz entre os dias 

2 e 10 de junho, no Red Bull Station, centro de SP.  

ORQUESTRA SINFÔNICA HELIÓPOLIS 

EXPERIMENTA PORTUGAL ’17 

No domingo, dia 4 de junho, a Orquestra 

Sinfônica Heliópolis, grupo pertencente ao Instituto 

Baccarelli, se apresenta no Theatro Municipal de São 

Paulo, sob regência de Isaac Karabtchevsky, diretor 

artístico e maestro titular.  

O espetáculo traz obras dos compositores Franz 

Schubert, Robert Schumman e Georges Bizet, além da 

participação especial da cantora Lívia Nestrovski - parceira 

do músico Arrigo Barnabé - que também se apresenta 

neste dia.  

Confira o cronograma do evento e também outras 

apresentações musicais no site do Theatro Municipal. 

MUSEU DA ARTE MODERNA 

 

“Somente pelo instante do olhar, 

Sabemos a beleza da paisagem que nos cercam...” 

Kleber Nascimento 

 

 Está em cartaz no Museu da Arte Moderna (MAM), 

até 27 de agosto, a exposição “O impressionismo e o Brasil”, 

que destaca 70 obras do final dos anos 1860 até a década de 

1930. Com ênfase no pintor francês Renoir, um dos 

precursores do impressionismo na França, a mostra também 

conta com obras de 10 artistas brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, como Parreiras, Castagneto, Grimm, os 

irmãos Arthur e João Timotheo da Costa e Visconti. 

Acesse o site do MAM e veja a programação da 

exposição e confira também outros eventos da instituição. 

 

O Consulado Geral de Portugal em São Paulo 

apresenta o Experimenta Portugal ’17, terceira edição da 

iniciativa que visa estreitar os laços entre as duas nações. 

Com uma programação diversa, o evento invade a cidade e 

fica em cartaz até 28 de agosto.  

Acesse o site do Consulado Geral de Portugal em 

São Paulo e veja a programação. 

 

http://theatromunicipal.org.br/
http://mam.org.br/exposicao/o-impressionismo-e-o-brasil/
http://consuladoportugalsp.org.br/experimenta-portugal-2017/

