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Orientação Técnica: “Iniciando 2017 sem perder de vistas os resultados de 2016” 

A Diretoria de Ensino – Região de Catanduva ofereceu no dia 30 de janeiro uma orientação técnica 

para todos os Professores Coordenadores das unidades escolares sob a responsabilidade da 

Dirigente Regional de Ensino, Supervisão de Ensino e Núcleo Pedagógico. 

A formação teve como objetivo nortear o estudo dos documentos oficiais referentes à elaboração 

do Plano de Ação das U.Es. com base nos indicadores fornecidos pelas avaliações internas, mapas 

de sondagem, Avaliações de Aprendizagem em Processo – AAP, resultados do SARESP, do IDESP e 

do IDEB, chamando a atenção para pontos/aspectos específicos que podem contribuir para a 

organização do trabalho a ser desenvolvido nas U.Es. 

Na oportunidade, os Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico desenvolveram as seguintes 

atividades: 

 Acolhimento dos professores coordenadores mostrando a importância dos quatro pilares da 

educação; 

 Abordaram junto aos professores coordenadores as ações previstas e o cronograma de 

trabalho para o mês de fevereiro 2017; 

 Socializaram o resultado global da rede estadual sobre as habilidades não fortalecidas 

durante o percurso de aprendizagem dos alunos e incentivar que cada U.E. faça suas 

reflexões de acordo com seus resultados; 

 Planejamento 2017 – Português, Matemática e a interligação com outras 

áreas/disciplinas no enfrentamento das habilidades em situação crítica. 



 Promoveram a reflexão e a elaboração de um plano de ação visando o enfrentamento dos 

desafios identificados na U.E. e apresentaram os documentos oficiais referentes ao 

acolhimento dos alunos e pais ou responsáveis para o início do ano letivo; 

 

Todo o trabalho pedagógico desenvolvido pelo grupo DE, foi para facilitar e encaminhar o trabalho 

dos Coordenadores para o ano 2017. Parabenizamos a todos os presentes pelo envolvimento e 

comprometimento nos trabalhos desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Brigada contra o Aedes aegypti 

 

Estamos na luta contra o Aedes aegypti, envolvendo funcionários da Diretoria de Ensino e todas 

as escolas de nossa jurisdição neste processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DE organizou sua equipe de “Brigada contra o Aedes”, composta por PCNPs, Diretor de Núcleo 

de Obras e Manutenção Escolar, Executivo Público e Auxiliares de Serviços Gerais. A equipe é 

responsável por realizar o controle semanal de focos do mosquito no prédio da diretoria, bem 

como, divulgar para o público interno e externo informações educativas sobre os cuidados que 

evitam a proliferação do Aedes. 

As unidades escolares foram orientadas a protagonizar ações de conscientização ao combate do 

vetor: 

   Abordagem do tema na programação curricular;  

 Realização de ações preventivas envolvendo estudantes e comunidade escolar, 

principalmente a eliminação de criadouros do mosquito; 

 Mobilização de grêmios escolares, APM e comunidade em geral; 

 Orientação sobre os sintomas das doenças e para a procura da Unidade Básica de Saúde; 

Além disso, recomendamos que cada escola organize a sua equipe de trabalho denominada 

“BRIGADA contra o Aedes aegypti” e realize vistorias semanalmente no prédio da U.E. Com o 

apoio do Grêmio estudantil, formem a COM-vida (Comissão de Saúde e Qualidade de vida) 

composta por estudantes, professores, funcionários, diretores, comunidade com o objetivo de 

tornar a escola um espaço mais participativo, democrático e saudável, promovendo o 

intercâmbio entre escola e comunidade. 

Com estas ações queremos garantir que um mosquito não é mais forte que um país inteiro! 



 

Educação homenageia Vice-Diretora de Catanduva com “Grau de Dama” 

A Secretaria de Educação Estadual homenageou a vice-diretora da Escola Estadual Antonio Maximiano 

Rodrigues, Patrícia Monteleone com a comenda “Grau de Dama”. A honraria representa a relevância dos 

serviços prestados da professora para com a instituição e comunidade. A solenidade cívica de outorga e 

imposição do prêmio aconteceu na Secretaria de Estado da Educação – Teatro Fernando de Azevedo, em 

São Paulo, no último dia 1º de fevereiro. 

“A Ordem do Mérito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo foi criada com o fim precípuo de 

galardoar pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que por seus méritos e relevantes 

serviços prestados a sociedade paulista, tenham se tornado pessoas dignas de especial distinção. 

Constitui uma Comenda Emérita definitiva, pois perpetuará a gratidão e o reconhecimento eterno aos 

que lutaram e cumpriram a jornada cívica, calcados sempre nos ideais de democracia, liberdade e amor à 

legalidade”, ressalta a dirigente regional de ensino professora Maria Aparecida Cheruti. 

Conforme informações da dirigente, o secretário de educação José Renato Nalini, em recente visita na 

Diretoria de Ensino da cidade conheceu o trabalho dos docentes e visitou as Escolas Barão do Rio Branco 

e Antonio Maximiano Rodrigues. Participou da Feira das Nações – organizada pelo Centro de Estudos de 

Línguas e conheceu de perto o trabalho da professora Patrícia. 

“A vice-diretora Patrícia está no Programa Escola da Família há 13 anos, isto é desde a criação do 

programa. Desenvolve muito bem projetos nos quatro eixos norteadores do Programa Escola da Família: 

cultura, esporte, saúde e trabalho. A vice-diretora tem toda a história do Programa Escola da Família 

documentada em portfólios e após apresentá-la ao secretário, este se encantou com o trabalho 

desenvolvido na EE Antonio Maximiano Rodrigues e em toda Diretoria de Ensino. 

Atualmente a Diretoria de Ensino de Catanduva desenvolve o projeto em 21 escolas estaduais, sendo 200 

universitários que são denominados, no Programa de Educador Universitário. 

“A Secretaria de Estado da Educação, por diversas vezes contatou a escola e também a vice-diretora da 

Escola da Família, professora Patrícia. Após obter as informações Patrícia foi indicada para receber a 

condecoração com o “Grau de Dama”. Em nome toda a Diretoria de Ensino agradecemos 

profundamente a vice-diretora Patrícia Monteleone, da EE Antonio Maximiano Rodrigues – Catanduva, 

pelo excelente trabalho desenvolvido, no Programa Escola da Família, levando o nome de Catanduva 

para todo o Estado. O privilégio de ser condecorada com o “Grau de Dama” pela Secretaria de Estado da 

Educação levou Patrícia a sentir-se muito feliz e agradecida pelo reconhecimento”, conclui a dirigente. 

  

 

 

 



Alunos de Novo Horizonte participam de Projeto “Olhar do Interior para São 

Paulo” 

Os alunos da Escola Estadual Pedro Teixeira de Queiroz de Novo Horizonte participaram do projeto 

cultural “O olhar do interior para São Paulo através dos museus” patrocinado por uma usina da cidade 

por meio do ProAc (Programa de Ação Cultural). A viagem cultural proporcionou aos alunos visitas a 

pontos turísticos da capital, tais como, Museu do Futebol, Pinacoteca, Estação da Luz e Avenida 

Paulista. 

“Os alunos foram selecionados pelo seguinte critério: excelentes alunos na Educação Formal e 

provenientes de classe econômica menos favorecida. Estes alunos tomaram um avião em São José do 

Rio Preto com destino a São Paulo onde tiveram a oportunidade de fazer um passeio belíssimo pela 

capital paulista, retornando através do aeroporto de São José do Rio Preto”, informa a dirigente 

regional de ensino professora Maria Aparecida Cheruti. Os alunos selecionados no projeto são: 

Thaymiller Kainan Rosa da Silva, Kenay Augusto Rosa da Silva, Vitor Vinicius de Campos Vieira e 

Maraísa Lezo Bigoni moradores da zona rural de Novo Horizonte. 

O aluno Thaymiller Kainan Rosa da Silva, estudante do 2º ano do ensino médio, considerou a viagem 

como a realização de um sonho. 

“Essa foi à viagem dos sonhos e ainda tivemos a oportunidade de conhecer novos lugares e realizamos 

novas experiências. Com certeza, estes conhecimentos nós levaremos para a vida toda. Sou do 

interior e amei conhecer a capital do meu estado com todas as suas riquezas”, diz o aluno. 

A diretora Denise Colucci Octaviano ressalta que os alunos puderam adquirir muitos conhecimentos 

por meio dos passeios. 

“É sempre muito gratificante para os educadores e familiares terem seus alunos e filhos conhecendo 

realidades culturais tão diferentes das existentes no interior. Esse passeio cultural fará a diferença na 

vida desses alunos que puderam celebrar o conhecimento junto com os demais visitantes dos espaços 

citados. Parabéns aos alunos e a escola por terem participado do projeto “O olhar do interior para São 

Paulo através dos museus””, finaliza a dirigente. 
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Alunos Catanduvenses do Projeto “Sonhos constroem o Futuro” participam da 
Campus Party 

 

O Projeto “Sonhos Constroem o Futuro” participou da Campus Party no último dia 4 de feveiro, no 

Anhembi, São Paulo.   

Este evento apresentou inúmeras opções de palestras, entretenimento e inovações tecnológicas. Esta 

Organização Não Governamental (ONG) “Sonhos Constroem o Futuro”, é parceira oficial da escola E.E. 

Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, levando dois estudantes para conhecerem e adquirirem conhecimento 

durante a ação. Os estudantes catanduvenses, que participaram do evento, são pequenos 

empreendedores que participaram da Eletiva: “RA Empreendedorismo” na escola como uma disciplina 

da parte diversificada do Programa Ensino Integral e foram expostos a grandes empreendedores e 

grandes inovadores no Campus Party. De acordo com representante da entidade, Paulinho Serra, que 

fez uma palestra sobre a entidade e espera levar mais estudantes para a próxima edição. 

“Esse foi o primeiro passo, pois, para a próxima edição o objetivo é levar uma classe de alunos de uma 

escola pública”, disseram os representantes. 

O evento Campus Party é o evento de tecnologia mais conceituados do mundo e nela são apresentadas 

inovações que podem mudar o mundo. A “Sonhos Constroem o Futuro”, sempre está realizando ações 

sociais dentro do empreendedorismo. 

“Acreditamos no potencial de todas as pessoas que tenham uma ideia que possa fazer a diferença para 

a sociedade.” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


