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QUEREMOS OUVIR
VOCÊ LEITOR
A equipe do Boletim Informativo da
DERC quer ouvir sua opinião, bem como
suas sugestões sobre o que podemos
acrescentar em nossas próximas matérias.
Assim, melhoraremos cada vez mais este
canal Informativo exclusivo para nossa
região.
Envie sua opinião e/ou sugestão
para: boletimderc@gmail.com
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NOTA DO DIRIGENTE
Caro leitor,
Estamos chegando ao final do primeiro semestre, e os resultados
dos acompanhamentos realizados por mim e pela equipe desta diretoria
estão sendo analisados. Em paralelo essa ação, faremos uma reunião no
dia 19 de junho com os Professores Coordenadores (dividimos o grupo em
dois horários, conforme comunicado NPE número 86/2017).
Visando o protagonismo do Grêmio Estudantil, a Diretoria
Regional de Ensino de Carapicuíba realizou uma parceria com a Secretária
da Saúde do Município para a divulgação e aplicação do projeto

Sivana Ap. da Silva (Coord. Do NAIC), Antonia
“Promovendo Saúde”, as quais tiveram seu início no dia 14 de junho. O da Paixão (Coord. De Enfermagem), Raquel
objetivo da parceria é promover a educação e incentivar práticas Vilarino (Dir. da vigilância Epidemiológica),
Airton C. Domingues (Dirigente de Ensino),
adequadas à melhoria da qualidade de vida e também reduzir riscos à Mônica Estevam (Dir. Núcleo Pedagógico), Ana
saúde relacionados aos seus modos de viver, condições de trabalho, Maria Massarenti (Secretária de Saúde de
Carapicuíba, Patrícia Losada (PCNP Programas
habitação, ambiente e educação.
e Projetos) e Barbara O. Anjos (Chefe de
Gabinete Secretaria da Saúde).
Tenha uma boa leitura. Abraços.
Foto: Kleber Nascimento.

Airton Cesar Domingues
Dirigente Regional de Ensino

NÚCLEO PEDAGÓGICO - PEDAGOGIA INCLUSIVA NA SALA DE AULA
No dia 30 de maio, os PCNP Fabiana Peca,
Patricia Losada e Kleber Nascimento participaram da
formação para professores no Memorial da Inclusão*,
órgão da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência com o tema “A Pedagogia Inclusiva na
Sala de Aula: os caminhos da pessoa com Deficiência”.
A capacitação foi ministrada pelos professores Márcio
Bustamante e Marília Costa Dias.
A formação, inicialmente, retratou o conceito e
o histórico sobre a “deficiência” com base na visão de mundo ao
longo dos séculos. A compreensão desta amplitude histórica
norteia

nossos

caminhos

contemporâneos,

os

anseios

da

sociedade, principalmente, em relação à construção social da
identidade da pessoa com deficiência. A apropriação desta
compreensão faz-se necessária quando analisamos a inclusão de
crianças com deficiência no interior da sala de aula. A Pedagogia
Inclusiva

colabora

com

metodologias

importantes

para

planejamentos em sala como por exemplo, o Desenho Universal
de Aprendizagem e a perspicácia no trabalho individual com aluno.
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15ª EDIÇÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO
Lembramos que o período de digitação do resultado da
Avaliação da Aprendizagem em Processo no SARA, da
Secretaria Escolar Digital, estará aberto no período de 05 à 20
de junho de 2017.
Para otimizar a atividade de inserção dos resultados,
todas as provas dos alunos apresentam na capa a folha de
respostas sobre a qual poderá ser utilizado o aplicativo Leitor
Resposta, cujo tutorial de instalação e uso também está
disponível na Intranet.

Para facilitar e agilizar a inserção de respostas da Avaliação de
Aprendizagem

em

Processo

(AAP),

a

Secretaria

do

Estado

da

Educação lançou o aplicativo “Leitor Resposta”, que fará a leitura do gabarito
disponibilizado na primeira página do Caderno do Aluno da AAP. Para realizar
o download no Smarthfone ou no Tablet é necessário entrar na loja de cada
sistema operacional dos dispositivos móveis: Google Play (Android),
Marketplace (Windows) e no App Store (IOS). Veja qual é o seu e otimize o
processo de captação dos resultados com o aplicativo ‘Leitor Resposta”!

ORIENTAÇÕES PROJETO GESTÃO
DEMOCRÁTICA

ATENÇÃO !!! DIGITAÇÃO DA
SONDAGEM

A Comissão do Projeto Gestão Democrática na
Educação informa que a ferramenta de inserção dos dados

Por conta do calendário de férias, atente à alteração

da Etapa Local está disponível na Secretaria Escolar do prazo para a digitação dos dados sobre a sondagem
Digital (SED). A inserção dos dados deve ser feita referente ao 2º bimestre: entre os dias 24 (abertura do
pela ESCOLA, por meio do Diretor, Vice-Diretor, GOE e/ou sistema) e 27 de junho (fechamento). Os respectivos dados
AOE e prazo para inserção dos dados será do dia 13/06 a devem ser digitados no site da FDE. Contamos com a
10/07/2017. Os tutoriais estão no site da Diretoria de colaboração de todos.
Ensino.

FORMAÇÃO PROFESSOR COORDENADOR DOS ANOS INICIAIS
No próximo dia 21 de junho (quarta-feira), será realizada a 3ª
Orientação Técnica para os Professores Coordenadores dos Anos Iniciais. O
objetivo principal desse encontro será o de propiciar um momento de estudo
no âmbito das habilidades e competências relacionadas ao projeto EMAI;
além disso, favorecer condições para análise e proposição de ações
direcionadas à recuperação das habilidades ainda não consolidadas pelos
alunos.
Fique atento ao comunicado que será enviado para a Unidade
Escolar com mais orientações.
DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA
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JEESP 2017
Os JEESP 2017 na nossa região chegou ao fim, mas não paramos por aqui, temos a segunda etapa. A
oportunidade da realização dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) 2017 na categoria Mirim (sub 14 anos)
da Etapa I, Fase Diretoria de Ensino no período de 17/04 a 11/05 que recebeu as modalidades de Atletismo, Basquete,
Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez. Na categoria infantil (sub 17 anos) no período de 17/05 a 09/06
disputaram 104 partidas nas modalidades coletivas (Basquete, Futsal, Handebol e Voleibol, nos gêneros feminino e
masculino), 4 torneios (jogos de mesa) e a competição de Atletismo (26 equipes).
Parabéns para todas escolas que participaram do JEESP 2017 e boa competição para as escolas que
continuarão lutando por vitórias e títulos.
Tabela com os resultados da categoria Mirim que que
venceram a Fase 1 e irão disputar vaga nas Finais Regional da
Grande São Paulo.

Tabela das escolas que conquistaram o título de campeã na
categoria Infantil.

BASQUETE FEMININO

EE ZACARIAS ANTONIO DA SILVA

BASQUETE FEMININO

EE HADLA FERES

BASQUETE MASCULINO

EE HADLA FERES

BASQUETE MASCULINO

EE ODAIR PACHECO PEDROSO

FUTSAL FEMININO

EE ANA MACIEIRA DE OLIVEIRA

FUTSAL FEMININO

EE TOUFIC JOULIAN

FUTSAL MASCULINO

EE CICERO BARCALA JUNIOR

FUTSAL MASCULINO

EE DIVA DA CUNHA BARRA

HANDEBOL FEMININO

EE SIDRÔNIA NUNES PIRES

HANDEBOL FEMININO

EE SIDRÔNIA NUNES PIRES

HANDEBOL MASCULINO

EE NATALINO FIDÊNCIO

HANDEBOL MASCULINO

EE SIDRÔNIA NUNES PIRES

TÊNIS DE MESA FEMININO

EE JOSÉ BENÍCIO DOS SANTOS

TÊNIS DE MESA FEMININO

EE MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTOS

TÊNIS DE MESA MASCULINO

EE JORGE JULIAN

TÊNIS DE MESA MASCULINO

EE JORGE JULIAN

VOLEIBOL FEMININO

EE CICERO BARCALA JUNIOR

VOLEIBOL FEMININO

EE CICERO BARCALA JUNIOR

VOLEIBOL MASCULINO

EE SIDRÔNIA NUNES PIRES

VOLEIBOL MASCULINO

EE SIDRÔNIA NUNES PIRES

XADREZ FEMININO

EE CICERO BARCALA JUNIOR

XADREZ FEMININO

EE CICERO BARCALA JUNIOR

XADREZ MASCULINO

EE ADALBERTO MECCA SAMPAIO

XADREZ MASCULINO

EE CICERO BARCALA JUNIOR

SUPERVISÃO DE ENSINO E NPE - REUNIÃO DE POLO
Na segunda-feira, 05 de junho, a Supervisão de
Ensino em articulação com os PCNP do Núcleo Pedagógico
realizaram a formação com o Grupo Gestor da Unidade de
Ensino (Diretor e PC). O tema abordado foi “Gestão da Sala
de Aula”.
O objetivo foi identificar, analisar e compreender
os elementos que compõem a gestão da sala de aula nas
escolas

estaduais

da

DERC.

Foram

estudados

os

elementos e as dimensões desse tema. Os conceitos de
autores tais como Celso Vasconcelos e Antoni Zabala,
entre outros fundamentaram a reunião de trabalho. Esperase que haja a continuidade desse estudo nas APTC como
parte das ações de formação continuada do professor.
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BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS
FEIRA DAS PROFISSÕES - E.E. TOUFIC JOULIAN

No dia 24 de junho das 11h00 às 17h00, a Escola Estadual Toufic
Joulian abrirá suas dependências a tradicional “Feira das Profissões” em
sua 7ª edição. O público-alvo desse evento são os alunos da 3ª série do
Ensino Médio, porém os demais estudantes das outras séries e comunidade
do entorno da escola estão convidados.
O objetivo é proporcionar um espaço de reflexão sobre as
carreiras profissionais e disponibilizar informações sobre as diversas
profissões do mercado de trabalho.
Confira o trabalho da equipe e presencie os stands dos parceiros.

PROJETO SHOW DE TALENTO S - E. E. ENGENHEIRO MARIO SALES SOUTO
No dia 9 de junho, a escola estadual
Engenheiro Mario Sales Souto realizou com
alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) o
projeto “Show de Talentos” com apresentações
de desfile de moda, dança e música.
O objetivo foi promover habilidades
artísticas dos alunos e a compreensão da
liberdade e a diversidade de gêneros que há na
sociedade contemporânea.
O

Projeto

de

característica

interdisciplinar fez a essência do evento ganhar
uma magnitude de beleza, pureza e de boas
apresentações.

Fig.1
Parabéns a equipe pelo trabalho e
por motivar seus alunos para atividades
dinâmicas e a abertura da escola para que
os

familiares

dos

alunos

vejam

a

importância da escola na vida dos mesmos.
Fig.2
Fig.1 - Grupo de professores
organizadores do projeto;
Fig.2 - O Professor Coordenador Valdeci
guiando as apresentações;
Fig.3 - Professora Débora com uma aluna
premiada no evento;
Fig.4 - Para tematizar as festividades de junho,
os organizadores capricharam na decoração.
Fotos: Kleber Nascimento

Fig.3

Fig.4
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A formação Office Mix 2017 não para! Na última sexta-feira dia 9 de
junho, foi realizada com os Vice-Diretores do Programa Escola da Família a
capacitação sobre a operacionalização do e-mail institucional, bem como dos
aplicativos da Microsoft.
O estudo desta ferramenta colabora na otimização da comunicação
entre seus pares e também no desenvolvimento das atribuições do Vice-Diretor.
Ative seu e-mail Institucional da Microsoft na SED e aproveite os
benefícios oferecidos pelos aplicativos.

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ATENÇÃO, PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE MATEMÁTICA!
A inscrição para o Aventuras Currículo+ já está disponível

no site da

EFAP. O objetivo é apoiar os docentes no desenvolvimento do projeto de
recuperação intensiva Aventuras Currículo+ e na criação de novas estratégias para
o aprendizado de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades e de competências
relativas à leitura, à escrita e aos conhecimentos matemáticos.
O cursos de Língua Portuguesa e Matemática

serão oferecidos aos

Professores de Educação Básica – PEB II com aulas atribuídas em um desses dois
componentes curriculares, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio, conforme a base de dados da Secretaria Escolar Digital (SED) de abril de
2017, que será atualizada mensalmente até setembro de 2017.
O período de realização da Aventuras Currículo Mais é até 25 de outubro
de 2017. veja mais informações no site da EFAP.

#MATEMÁTICANOENEM
A equipe curricular de Matemática da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), elencou alguns
exemplos de conteúdos mais citados nas últimas avaliações, presentes nos materiais de apoio do Currículo, Caderno do
Professor e no Currículo+, para auxiliar os alunos que estão se preparando para o ENEM. Então fique atento aos conteúdos
e ajude seu estudante a não perder o foco. Segue abaixo alguns deles:



Funções



Análise combinatória



Cálculo de Área



Progressão aritmética e geométrica



Volume e perímetros



Seno, Cosseno e Tangente
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21º CULTURA INGLESA FESTIVAL
Nos dias 16, 17 e 18 de junho, o Centro Cultural de
São Paulo apresentará a 21ª Cultura Inglesa Festival e o filme
em destaque é Harry Porter com uma maratona incrível. Mas
fique atento, pois a bilheteria será aberta uma hora antes do
início de cada sessão para a retirada de ingressos, que não
estarão disponíveis pela internet e cada pessoa poderá retirar

A cada ano, a Parada Gay de São Paulo
expande sua elegância para outras partes do mundo, e a
próxima

edição

não

será

diferente.

Segundo

os

organizadores, a expectativa de público ultrapassa os 2

somente um ingresso.
Acesse a programação do CCSP e não esqueça a
pipoca, o refrigerante e o agasalho “porque faz 10º em São
Paulo”.

JAPAN HOUSE

milhões na próxima edição que ocorrerá no dia 18 de
junho na avenida mais charmosa de sampa, Avenida
Paulista.
O tema desta 21ª edição será “Independente de
nossas crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por
um Estado Laico”.
Veja a programação dos eventos até o dia 18 no
site Parada Gay.

MÚSICA E MEDITAÇÃO NO ESCURO
A edição deste mês dos Trovadores Urbanos,
mais conhecidos como “Seresteiros da Cidade”, terá a
apresentação de Mariana Brasil - Arte de Viver no dia 29
de junho às 21h00 no Armazém da Cidade. Acesse o
Facebook do espetáculo e veja o objetivo deste belo
trabalho.

“A presença do bambu se estende da cerimônia do
chá às artes marciais, da música à arquitetura, das artes
visuais

aos

utilitários

rurais,

dos

ritos

religiosos

às

brincadeiras de criança, da literatura à inovação e à
tecnologia. Desde sempre, ele permeou toda a vida desse
povo, colocando em linha o Japão contemporâneo e o da Préhistória.”
Com esta frase citada acima pelo curador Marcello
Dantas, confira a exposição “Bambu–Histórias de um Japão”.
Veja mais informações no site Japan House e não
perca esta nova atração cultural na cidade de São Paulo.
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