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INFORMAÇÃO Nº 01: ENCONTRO POR POLO PARA ACOMPANHAMENTO DO CURRÍCULO—16/03/2017

Veja no link abaixo o material que será analisado em cada polo (Clique aqui).
INFORMAÇÃO Nº 02: AÇÕES PARA OS PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - TEM PRAZO
Solicitamos, através do BOLETIM 3, que as ações da área de Ciências da Natureza fossem divulgadas aos professores durante o
planejamento e nas ATPCs.
Acreditamos que muitas escolas já fizeram a divulgação solicitada. Para aquelas que ainda não a fizeram, solicitamos que façam, assim que possível. Segue abaixo o material para divulgação:
1 - SOBRE A FEIRA REGIONAL DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS - FeCEE-DER-ITU
➢ Blog da Feira Regional de Ciências (I FeCEE-DER-ITU) (clique aqui).
O Blog possui informações sobre a Feira de Ciências de 2016 e é essencial para que os professores tenham acesso a essas informações, a fim de que compreendam as atividades de 2017.
➢ Vídeo I FeCEE-DER-ITU (clique aqui)
O vídeo traz os principais momentos da I Feira Regional de Ciências e pode motivar os professores a participarem da II Feira
Regional em 2017. Acreditamos que a participação dos alunos e professores estimula o uso do currículo e o desenvolvimento
de competências leitoras e escritoras, bem como o raciocínio lógico matemático.
2. SOBRE O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DE CN
A videoaula apresenta os PCNPs da área de CN e traz informações sobre o currículo, a “Feira de Ciências-2017”, entre outras.
Possui ainda dois formulários para os professores preencherem e enviarem para o NPE.
➢ 1.ª Videoaula-Planejamento CN (clique aqui)
➢ Formulário 1 - Professor Multiplicador CN (clique aqui)- prazo até 16 de março
➢ Formulário 2- Planejamento 2017 CN (clique aqui) – prazo até 16 de março
3. *SOBRE A FEIRA DE CIÊNCIAS ESTADUAL – FASE II (2016/2017)
Solicitamos ,que as escolas abaixo, verifiquem com atenção o BOLETIM CGEB-180 – Informação 06.
➢ EE Otília de Paula Leite
➢ EE Pery Guarany Blackman
➢ EE Regente Feijó
➢ EE Rogério Lázaro
*O envio dos materiais deve ser feito até o dia 17 de março. Favor encaminhar a devolutiva para o
e-mail: wagnerfreitas@prof.educacao.sp.gov.br para que o PCNP responsável encaminhe todos os projetos em um único email aos organizadores do evento.
INFORMAÇÃO Nº 03: INSCRIÇÕES JOGOS ESCOLARES CATEGORIA MIRIM E INFANTIL 2017 - TEM PRAZO
As inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo estão abertas entre os dias 13 e 24 de março de 2017.
Clique no link abaixo e acesse o modelo de ofício para inscrição nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo CLIQUE AQUI .As
inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, através do site:
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br . Favor protocolar o ofício na Diretoria de Ensino, aos cuidados do PCNP Nilton Zumba
do Núcleo Pedagógico.

13 de Março de 2017 - Boletim Nº 05
INFORMAÇÃO Nº 04: PRÉ-INSCRIÇÃO: CURSOS EAD FORMAÇÃO PELA ESCOLA

CLIQUE AQUI E SE INSCREVA-SE!
A Diretoria de Ensino Região de Itu, através do NPE, convida a todos para participarem do Programa de Formação Continuada,
na modalidade a distância, que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE.
ESTRUTURA DOS CURSOS:
§ Cada módulo compreende 40 e 60 horas (CERTIFICAÇÃO SEE – EVOLUÇÃO FUNCIONAL) com prazo de ATÉ 30 dias para a
conclusão na modalidade a distância;
§ Somente um encontro presencial para o entendimento das ferramentas de publicação e interação no ambiente virtual e um
encontro final para a entrega e publicação da atividade final. (As datas dos encontros presenciais serão definidas posteriormente);
§ O curso poderá ser realizado por Supervisores, Professores Coordenadores, PCNP, PC, Professores em Sala de Aula, Diretores, Vice-Diretores e GOE;
§ Integrantes das Secretarias Municipais (02 vagas por município) JUMIRIM – TIETÊ – CERQUILHO – BOITUVA – IPERÓ – ITU –
PORTO FELIZ – SALTO e CABREÚVA).

INFORMAÇÃO Nº 05: PROJETO “ESCOLAS AFILHADAS”

Confira no link abaixo o PCNP responsável pelo acompanhamento das “escolas afilhadas”. (CLIQUE AQUI)

Sílvia Martins Rodrigues
Supervisora de Ensino
Claudemir Braz de Campos
Dirigente Regional de Ensino – Região de Itu

