
Informação 1:    “Reforço Intensivo – fevereiro de  2017” 
 

 O início do ano letivo é o momento de reforçar para a equipe a importância de realizar a 
sondagem diagnóstica, ferramenta condutora para a melhoria do diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem. Afinal, para que o aluno possa aprender precisamos descobrir o nível de conheci-
mento que ele já tem. 

Através da Videoconferência “Reunião de Trabalho – Planejamento 2017” do dia 20 de 
janeiro e do Documento Orientador CGEB “COM OS PÉS EM 2016 E O OLHAR EM 2017”, as esco-
las foram orientadas a refletir sobre a aprendizagem dos alunos: 

                   - pontuando as habilidades mais críticas, ou seja, aquelas que eles apresentaram mai-

or dificuldade em desenvolver.  

- identificando os alunos que não alcançaram os resultados esperados.  

Perguntas simples podem auxiliar nessa reflexão para tomada de decisões pedagógicas:  

                   - Quem não aprendeu? O que não aprendeu? O que pode ser feito para minimizar es-

sa defasagem? Quem vai fazer o que? Quando? De que forma? Como avaliar se a ação está tendo 
o resultado esperado? Como realinhar essa ação? 

Sendo assim, em 2017 os docentes e a equipe gestora devem elaborar um plano de refor-
ço intensivo e colocá-lo em ação entre os dias  6 e 24 de fevereiro.   

Com o objetivo de apoiar e subsidiar a continuidade dessas ações  iremos realizar uma 
reunião de trabalho nos dias 09 e 10/02/2017, das 9h às 16h, no Núcleo Pedagógico, com  01 
Professor Coordenador por Escola (aguarde a convocação). 
 

 
Informação 2:      CURSO PARA ALUNO APRENDIZ - ITU 
                          Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu 

 
CURSO: Aprendizes para restauração patrimonial 
PÚBLICO: 10 vagas para alunos  que tenham no mínimo 14 anos e que já  
tenham terminado o 7º-ano. 
BOLSA AUXÍLIO: R$ 260,00/mês, uma refeição diária e uniforme. 
LOCAL: QUARTEL – entrada pelo portão que dá acesso aos caminhões e carros. 
HORÁRIO: 13h30 às 17h. 

 
        Atenciosamente, 

 
Sílvia Martins Rodrigues 

Supervisora de Ensino 
 
 

Claudemir Braz de Campos 
Dirigente Regional de Ensino 
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https://drive.google.com/file/d/0B4ArS-JGzKgeOEdrcVpjcGFPMEU/view?usp=sharing
http://migre.me/vYqYN

