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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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DIRIGENTE DE ENSINO E NÚCLEO PEDAGÓGICO  

Caro leitor, 

É, chegou as férias, é tempo de descansar e repousar. Recompor as 

energias, e para que no segundo semestre a continuidade do nosso trabalho seja 

com expectativas positivas. 

A próxima etapa será pontuar os objetivos do Replanejamento e as ações 

pedagógicas de análise e levantamentos dos dados dos documentos curriculares, 

as competências e habilidades não contempladas, com a atenção também nos 

estudos de alinhamento documental. 

Agradeço a atenção e o trabalho de toda a equipe das Unidades 

Escolares e o comparecimento nas reuniões  e a recepção nos acompanhamentos 

na escola. 

Boa leitura. 

 Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

Outro tema abordado foi os registros de cada ação do 

Coordenador como, por exemplo, nos estudos de 

acompanhamento e alinhamento dos documentos curriculares, 

registros de ATPC e no Plano de Intervenção. 

Estes estudos intensificarão no retorno das férias por 

causa do Replanejamento pois os resultados dos dados externos 

serão revisados para objetivar o trabalho da equipe escolar.   

REUNIÃO COM OS PROFESSORES COORDENADORES 

O Dirigente de Ensino Airton C. Domingues direcionando 
as ações da formação. 
Foto: Kleber Nascimento 

A Diretora Mônica Estevam orientando a atividade na 
formação. 
Foto: Kleber Nascimento 

No dia 19 de junho, foi realizada a reunião com 

Professores Coordenadores ministrada pelo Dirigente de Ensino 

e Diretor do Núcleo Pedagógico com o objetivo de alinhar as 

futuras ações dos Coordenadores, citando a importância do 

plano do Coordenador, elaboração da construção da rotina com 

foco nas ações contidas no plano de trabalho. Outro reforço 

significativo é a releitura da Resolução SE Nº 75/2014 

especificamente o Artigo 5 com atribuições fundamentais com 

base no objetivo da formação. 
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A discussão sobre saúde tem que existir na amplitude 

da sociedade, principalmente com os jovens. Pensando nisso, a 

Diretoria de Ensino de Carapicuíba e a Secretaria da Saúde do 

Município são parceiras na formação para o Grêmio Estudantil 

sobre o tema “Promovendo Saúde”. 

O objetivo é a promoção de saúde para os alunos, 

professores, amigos e familiares destas escolas e incentivar 

práticas adequadas à melhoria da qualidade de vida e também 

reduzir riscos à saúde relacionados aos seus modos de viver, 

condições de trabalho, habitação, ambiente e educação.  

PARCERIA DA DIRETORIA DE CARAPICUÍBA E SECRETARIA MUNICIPAL  
DA SAÚDE 

AULA EM FOCO 

Diversidade, movimentos sociais e posicionamento 

político...são palavras simples mas de uma complexidade de 

compreensão imensa pensando em uma sociedade como a nossa. 

Mas nada é impossível para os alunos da 3º Série do Ensino Médio 

da E.E. Zacarias Antonio da Silva, orientados pela professora de 

Sociologia Sangra Braga Freire no Ciclo de Seminários Sociológicos. 

Conforme o plano de trabalho da professora, os objetivos 

foram “promover a apropriação de conhecimentos teóricos acerca 

dos movimentos sociopolíticos no Brasil e no mundo; possibilitar a 

apreensão dos conteúdos e/ou conceitos da Sociologia na atividade 

formativa de estudos, dada na coletividade dos integrantes do grupo 

do seminário e integrar os processos cognitivos aos 

socioemocionais.” 

 

Sendo assim, os integrantes do Grêmio Estudantil serão 

multiplicadores dessa formação alertando sobre os cuidados e os 

sintomas da tuberculose, doença que a cada dia aumenta o 

número de infectados não só em nosso município, mas em todo 

Brasil.  

Fiquem atentos aos comunicados que no segundo 

semestre haverá uma segunda formação com o Grêmio Estudantil 

com mais informação de prevenção para a saúde dos nossos 

alunos e pares.  

O Dirigente de Ensino Airton C. Domingues e a 
Secretária de Saúde de Carapicuíba Ana Maria 
Massarenti iniciando os trabalhos.                     
Foto: Kleber Nascimento 

Certificado distribuído após a 
formação; na foto abaixo a 
Barbara O. Anjos 
direcionando a formação. 
 

Foto: Kleber Nascimento 

Professora Sandra (no centro) e os convidados Jose, 
Mari, Leonardo, Luan (em pé); estudantes Gabriela, 
Maria Eduarda, Alexia, Sthefany e Antônio 
(agachados). 
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“As aulas foram adequadamente sistematizadas 

na modalidade expositivo-dialogada e possibilitou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a mediação da teoria que seria tratada pelos escolares a 

posteriori nos seminários. A elaboração e produção dos 

trabalhos foram acompanhadas presencialmente e por meio 

das redes sociais” (fala da professora Sandra). 

Ressaltamos o trabalho de protagonismo dos 

alunos mediado pela professora e por sua iniciativa em 

trabalhar temas sociológicos dessa grandeza que transpõem 

o senso comum. 

BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS 

No sábado, 24 de junho, a equipe gestora articulada 

com o Grêmio Estudantil, da E.E. Toufic Joulian, realizaram a 

“Feira de Profissões”, um evento que promove as 

apresentações dos cursos de nível superior e técnico, e a 

contextualização do mercado de trabalho para os jovens 

estudantes que já necessitam de um plano de indicações 

futuras. 

Espaços reservados para os parceiros, organizado 

pela equipe gestora, apresentaram seus trabalhos 

acadêmicos de diversos segmentos de estudos e pesquisas. 

Palestras significativas voltadas para a realidade de uma 

sociedade complexa na perspectiva capitalista possuidora de 

um mercado de trabalho versátil e dinâmico, sendo assim, é 

necessário que os jovens compreendam as vertentes dos 

cursos alinhando com o âmbito do mercado de trabalho. 

Dirigente de Ensino Airton C. Domingues, Diretor da UE 
Elder, as Vice-Diretoras Gilmara Consoli e Angela Soares e a 
Coordenadora Queila Correa. 
Foto: Kleber Nascimento 

E.E. TOUFIC JOULIAN 

Segundo os alunos gremistas, que organizaram 

o dialogo com os alunos e parte da divulgação do evento, 

a feira tem como objetivo “direcionar e orientar os alunos 

do Ensino Médio para o Ensino Superior, Ensino Técnico, 

ao mercado de trabalho e conscientizar a importância de 

os alunos terem um planejamento pós término do Ensino 

Médio, sendo assim, a feira proporciona o contato do 

aluno com outras profissões e cursos que possam 

ingressar futuramente” (fala da gremista Rebeca). 

Para prestigiar o evento, tivemos a presença  do 

Marcos Neves (Prefeito de Carapicuíba), Jônia Ramos 

Fernandes Viana (Secretária da Educação do Município) e  

Airton C. Domingues (Dirigente de Ensino). 

Parabenizamos a todos os envolvidos no projeto 

e aos parceiros que disponibilizaram a dinâmica com o 

público e a diversidade das palestras.  

FEIRA DE PROFISSÕES 

Alunos do Grêmio Estudantil composto por Gustavo, Rebeca, 
Gabriel, Bianca (em pé); Thiago, Jennifer, Ingrid (sentados) . 
Foto: Kleber Nascimento 

O Ciclo de Seminário foi uma rica oportunidade 

para os alunos debaterem  temas polêmicos que possam 

gerar reflexão, interesse nas discussões. Os temas 

abordados foram: os Direitos Trabalhistas no Brasil e a 

Reforma Previdenciária; as formas de participação política, 

o processo eleitoral e a obrigatoriedade do voto no Brasil; a 

História do movimento Sindical, Agrário e Estudantil no 

Brasil, sua legitimidade e representatividade; a participação 

da mulher na sociedade e o Movimento Feminista; 

o Movimento LGBT e o Movimento Negro. 
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O ensino por investigação, a prática de 

experiências e a demonstração de fenômenos da ciência da 

natureza são peças fundamentais para que a construção do 

conhecimento seja significativa.  

Sob esta perspectiva, a professora Lilian 

Perazzolo, os docentes com o apoio e suporte da equipe 

gestora desta Unidade Escolar organizou a “Feira de 

Ciências”, realizada no dia 27 de junho, na qual os principais 

protagonistas foram os alunos do Ensino Médio. Nesse 

sentido, o objetivo da feira foi estimular a curiosidade sobre a 

área Ciências da Natureza, desenvolver o trabalho coletivo e 

colaborativo dos alunos com o foco no ensino por 

investigação . Ainda como objetivo, salientamos o exercício  

da construção de um trabalho acadêmico interdisciplinar 

cooperado pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Inglês.   

E.E. ZACARIAS ANTONIO DA SILVA  

Os alunos monitores, sob orientações da 

professora Lilian Perazzolo e dos demais professores, 

organizaram o processo de registros, o cronograma com as 

datas e horários, as oficinas experimentais e a divisão de 

trabalho dos alunos desde a montagem das salas até a 

limpeza geral dos ambientes estabelecidos para o 

desenvolvimento da feira. Assim, a feira proporcionou aos 

estudantes a experiência do fazer científico, familiarizando-

os com o universo da investigação, ao mesmo tempo 

instigá-los para refletir criticamente sobre questões 

importantes da alfabetização científica para o exercício da 

cidadania. 

Parabenizamos os alunos pelo perfeccionismo da  

ação, a equipe gestora pela iniciativa e aos professores 

pelo incentivo e pelo ótimo trabalho.  
Fig.1 

Fig.3 Fig.4 

FEIRA DE CIÊNCIAS 

Alunos monitores e as professoras realizando o fechamento do 
projeto. 

Alunos em procedimentos experimentais para o público. 
Foto: Kleber Nascimento 

E.E. SUPERVISOR PAULO IDEVAR FERRAREZI - PROJETO LER E ESCREVER 

A importância da leitura e da escrita envolve a 

questão do ser social, pensando nisso, a equipe da 

Unidade Escolar Sup. Paulo Idevar Ferrarezi 

proporcionou um momento no qual os alunos do 1º ao 

5º ano (Anos Iniciais) realizaram apresentações 

referentes aos projetos do Programa Ler e Escrever.  

A participação da comunidade escolar em 

todas as etapas dos projetos foi importante pois 

colaborou para o desenvolvimento social, afetivo e de 

interatividade das crianças.  
Apresentação dos alunos do 2º ano com a presença dos pais. 
Foto: Mônica Nery 



 7 BOLETIM INFORMATIVO 

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA 

7 

Oferecer aos alunos matriculados em escolas da 

rede estadual a oportunidade de aprender novos idiomas é 

o objetivo do Centro de Estudo de Línguas (CEL).  

Em nossa diretoria há dois centros: um junto à E 

E Willian Rodrigues Rebuá no município de Carapicuíba e o 

outro está no município de Cotia, junto à E.E. Pedro 

Casemiro Leite. 

O Centro de Estudo de Línguas - CEL em 

Carapicuíba oferece os cursos de Espanhol, Francês e 

Inglês. Endereço: Avenida Amazonas nº 1660 – COHAB II. 

Telefone para contato: 4188-6661 ou acesse o Facebook. 

Fig.1 

Fig.3 Fig.4 

Material livro e 
áudio-livro 
produzidos pelos 
alunos do 4º ano. 
 

Foto: Mônica Nery 

CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS 

O Centro de Estudo de Línguas – CEL em Cotia 

oferece os cursos de Espanhol, Japonês, Francês, Inglês, 

Italiano e Alemão. Endereço: Av. Professor José Barreto, 

2011 – Bairro: Portão. Telefone para contato: 4616-7573 

 

Além do estudo da língua estrangeira, os 

estudantes ampliam sua formação cultural, explorando 

nas aulas os costumes de outros países. O acesso aos 

cursos é gratuito. Podem se inscrever alunos do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio ou Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Os trabalhos realizados foram: 

1º Anos - “Brincadeiras tradicionais”; 

2º Anos - “Receitas Juninas”; 

3º Anos - “Jardim, um mundo de animais 

pequenos”; 

4º Anos - “Confabulando fábulas” ; 

5º Anos - “Contos de mistérios”. 

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. 

Professores e alunos do CEL E.E. Pedro Casemiro Leite. 

Parabéns aos aniversariantes do mês de julho!!!  
Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.  

Acessem  o endereço  https://recadastramentoanual.sp.gov.br/ 

Professores e alunos do CEL E.E. Willian R. Rebuá. 
 

https://pt-br.facebook.com/CEL-Rebu%C3%A1-Centro-de-Estudos-de-L%C3%ADnguas-234302293266777/
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O MEC está oferecendo o curso “Especialização em 

Educação na Cultura Digital” com o objetivo de constituir um diálogo 

ativo na busca por mudanças de paradigmas na educação. O curso 

oferecerá uma formação apoiada no compartilhamento de 

experiências que exploram, demonstram e analisam as possibilidades 

criativas da integração das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) aos currículos escolares.  

Acesse o site do curso e veja os documentos orientadores e 

procedimentos para inscrição. 

 “EDUCAÇÃO NA CULTURA DIGITAL” 

#FIQUEPORDENTRODOENEM 

Em sua 16ª edição, o Prêmio irá reconhecer boas práticas, incentivar o 

aprimoramento dos processos de gestão e promover ações que possibilitem a 

troca de experiências entre gestores, multiplicando as boas estratégias. O objetivo 

é estimular o desenvolvimento de uma gestão escolar democrática e eficaz, 

focada no compromisso com o ensino e a aprendizagem efetiva dos alunos. 

O diretor ou o gestor responsável pela escola deverá realizar a inscrição 

no site até o dia 14/08, onde terá acesso a um instrumento de autoavaliação dos 

processos de gestão e a um roteiro para elaborar um plano de ação – a ser 

construído com a comunidade escolar. 

 

A Secretaria da Educação selecionou informações 

valiosas sobre os temas mais cobrados nas questões do ENEM. 

Toda semana você encontra um novo tema por aqui, publicado 

no portal da Secretaria Estadual de Educação-SP. As dicas sobre 

Química foram preparadas por uma professora integrante da 

Equipe Curricular de Química da CGEB.  

Temas: 

 

 Biologia; 

 Física; 

 Matemática.  

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 “EDUCAÇÃO NA CULTURA DIGITAL” 

http://educacaonaculturadigital.mec.gov.br/
https://inscricao.premiogestaoescolar.org.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/prova-de-biologia-do-enem-deve-cobrar-dos-alunos-temas-de-ecologia-evolucao-fisiologia-e-genetica
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/prova-de-biologia-do-enem-deve-cobrar-dos-alunos-temas-de-ecologia-evolucao-fisiologia-e-genetica
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/prova-de-biologia-do-enem-deve-cobrar-dos-alunos-temas-de-ecologia-evolucao-fisiologia-e-genetica
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Os espaços repletos de plantas nativas e 

exóticas são parte da reserva de Mata Atlântica, e servem 

como abrigo para os mais diversos tipos de animais: 

macacos, bichos-preguiça, ouriços, gambás, tucanos, 

maritacas, garças e outros que vivem soltos no espaço.  

Acesse o site da instituição e curta este paraíso. 

PLANETÁRIO DO IBIRAPUERA 

EXPOSIÇÃO “INFÃNCIA REFUGIADA” 

O objetivo do Planetário é a observação espacial 

e sensibilizar o público para as questões do universo, em 

especial da astronomia. É um importante polo de 

educação, cultural e entretenimento. O espaço oferece 

programação especial para as férias em São Paulo. No 

mês de julho o planetário terá 4 sessões gratuitas por dia 

(às 10h, 12h, 15h e 17h), de quarta a domingo e feriados, 

com duração de 40 minutos cada sessão. Programa ideal 

para curtir com as crianças e com toda a família, por ser 

educativo e divertido. 

FESTIVAL DE JAZZ E BLUES  

NO PARQUE VILA LOBOS 

 

No dia 1 de julho (sábado) a partir das 11h00 no 

Parque Villa-Lobos, será realizada a 3ª edição do Festival BB 

Seguridade de Blues e Jazz. Atrações como Red Hot Jazz 

Band e Zeca Baleiro e um repertório fantástico para os 

amantes do Blues e Jazz. 

Aproveite e visite a biblioteca do parque e veja mais 

informações no site do Portal do Governo. 

Está em cartaz até o dia 5 de agosto, a exposição 

“Infância Refugiada” na instituição Matilha Cultural. O objetivo 

é apresentar a realidade da infância palestina nos campos de 

refugiados da Turquia, Líbano e Síria. Este trabalho é de 

responsabilidade artística da fotógrafa brasileira Karine 

Garcêz, que capta as expressões de crianças e adolescentes 

imersos na realidade da guerra, com ausência de direitos 

sociais básicos.  

Acesse o site da Matilha Cultural e veja outras 

atrações e programações que a instituição oferece para o 

público. 

http://botanica.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/category/noticias/
http://www.matilhacultural.com.br/
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