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NÚCLEO PEDAGÓGICO  

 

Caro leitor, 

As ações formativas para Gestores e Professores 

Coordenadores que esta Diretoria de Ensino vem 

realizando têm como os objetivos instrumentalizar e dar 

suporte à equipe escolar nas suas diversas dimensões, 

principalmente neste segundo semestre.  

Destaco, positivamente, a atenção e o empenho 

das equipes nas Unidades Escolares seja nas ações 

administrativas, operacionais ou pedagógicas, bem como 

no atendimento às orientações da Secretaria Estadual de 

Educação encaminhadas por esta Diretoria de Ensino. 

Relembro algumas delas neste 22º Boletim Informativo. 

Aproveite a leitura.  

Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

REPLANEJAMENTO 2017 - CORRIGINDO RUMOS  
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) 

disponibilizou o Documento Orientador Replanejamento 2017 – Corrigindo 

Rumos. 

O objetivo é subsidiar a reflexão da equipe escolar a respeito das 

ações que serão desenvolvidas no segundo semestre sobre o processo de 

ensino e de aprendizagem, a começar pelo Replanejamento.  

O documento fomenta questões que serão discutidas neste 

importante momento de ajustes “com vistas à elaboração de um plano de 

ação que assegure, em especial, duas estratégias na escola: uma que seja 

capaz de dar continuidade ao ritmo das atividades planejadas para o 

desenvolvimento do currículo e outra que acelere as experiências de 

aprendizagem e desfaça possíveis lacunas, possibilitando, ao conjunto de 

estudantes que tem enfrentado dificuldades, um avanço na sua progressiva 

e contínua trajetória escolar.” 

A O. T. realizada pelo Núcleo Pedagógico no dia 27 de julho 

antecipou algumas das orientações validadas nesse documento elaborado 

pela CGEB, as quais servirão para sistematizar o plano de trabalho do 

coordenador pedagógico neste segundo semestre desde a elaboração e 

condução das APTC, replanejamento, aplicação de provas e outros 

assuntos que atendam as necessidades da escola.  

https://drive.google.com/file/d/0B5-SxXJGixWuTS0taEpqcWFTOFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-SxXJGixWuTS0taEpqcWFTOFU/view
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Os organizadores do Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD 2018 para o Ensino Médio estabeleceram o período de 21 de 

agosto a 04 de setembro de 2017 para a realização dos 

procedimentos de escolha da coleção.  

Os diretores de escola que ainda não têm acesso ao 

sistema devem entrar em contato com a PCNP Patrícia Losada, uma 

das responsáveis pelo PNLD nesta Diretoria de Ensino, pelo telefone 

(11) 4185-8888 e pelo e-mail jrlosadahernandez@gmail.com. 

Outros meios de acesso ao programa, acesse o site fnde 

ou portal da SEE.   

PNLD 

  No dia 21 de agosto foi realizada a 

formação para Professor Coordenador sob o tema 

“Competências e Habilidades versus Avaliação  e 
um  olhar sobre a Legislação”. 

Os objetivos foram analisar o que a 

Legislação regulamenta sobre a avaliação nas suas 

diferentes dimensões, suas formas e procedimentos 

de aplicação que a unidade escolar deve seguir e 

apresentar os principais métodos, conceitos, 

definições de processos avaliativos que fazem parte 

da ação coordenadora pedagógica.  

Ponto significativo e lúdico foi a interação 

com o público com momentos de perguntas sobre o 

tema da O.T. elaboradas e coordenadas pelo PCNP 

Edilson. 

 FORMAÇÃO PROFESSOR COORDENADOR 

O Dirigente Regional apresentou itens da 

Deliberação CEE155/2017 nos quais o PC deve atentar e 

se pautar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Por fim, o PCNP Edilson abordou algumas 

metodologias de ensino e suas concepções sobre o 

processo de aprendizagem e o aprofundamento dos 

elementos para a análise e desenvolvimento das 

habilidades e competências à luz do Currículo Oficial.  

Acesse o material no site da Diretoria de Ensino 

e aproveite para consultar outros materiais de formação.                                                                                     

Dirigente de Ensino Airton C. Domingues iniciando os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Foto: Kleber Nascimento 

O PCNP Edilson realizando a apresentação na orientação 
técnica da manhã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Foto: Kleber Nascimento 

http://www.fnde.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br
https://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/sobre-o-npe/
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NÚCLEO DE REDE ESCOLAR E MATRÍCULA (NRM) 
As inscrições para matrícula nos CEEJA poderão ser 

realizadas em qualquer escola da rede estadual de ensino. Para se 

matricular, o candidato deverá ter, no ato da matrícula, 18 anos ou 

mais para cursar tanto o Ensino Fundamental – anos finais quanto o 

Ensino Médio.  

Abaixo, seguem alguns links importantes para consulta dos 

interessados: 

 Perguntas frequentes sobre os CEEJA; 

 Relação dos 31 CEEJA instalados no estado de São Paulo; 

 Endereços das escolas estaduais.  

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - “DÊ PREFERÊNCIA À VIDA: TRÂNSITO SEGURO”  
Em 2015, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo passou a integrar o Movimento Paulista de 

Segurança no Trânsito. Este programa vai ao encontro do documento Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011- 

2020), cujo principal objetivo é reduzir em 50% o número de óbito e acidentes no Trânsito. Fomentando esse cenário, a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) por meio do Centro de Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino 

Médio e Educação Profissional (CEFAF) vem desenvolvendo ações relacionadas à essa temática, de caráter transversal, 

que visam contribuir com subsídios teórico-metodológicos com os projetos realizados nas unidades escolares da rede 

estadual de ensino.  

Pensando nesta perspectiva, foi elaborada uma série de videoaulas sobre o referido tema. Reserve um momento 

para conhecer o material. Em seguida, compartilhe com a sua equipe escolar e planeje um trabalho significativo em sua 

comunidade que proporcione a cultura de prevenção no trânsito com ações que incentivem atitudes de respeito e cidadania. 

Acesse o site da Diretoria de Ensino de Carapicuíba e coopere na multiplicação deste projeto. 

Acesse o site e veja a programação do evento 

http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=2392&intClass=26&intAgrup=26
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/871.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_escolas_pesquisa.asp
https://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/
https://www.viradasustentavel.org.br/sp/virada-sustentavel-sao-paulo-2017/programacao.html
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No período de 18 de agosto a 17 de setembro, o 

Memorial da América Latina exibe a exposição "A Era 
Heroica: O Universo DC Comics, por Ivan Reis" - 

https://www.youtube.com/watch?v=Yg_YrJ8nik0. 

A exposição reúne mais de 200 itens em artes 

originais, material de produção, colecionáveis como 

estátuas e Action Figures criados pelo artista. Acesse o 

site http://www.memorial.org.br/2017/07/1808-a-17092017

-exposicao-dc-comics-por-ivan-reis/ e confira a 

programação. 

ALFABETO DO SAMBA 

ENERGIZANDO  

Até o dia 31 de agosto, a Casa da Luz recebe a 

exposição “Alfabeto do Samba” com os objetivos de 

homenagear o centenário desse gênero musical e seus 

representantes; resgatar as origens e debater a 

continuidade do Samba. 

A exposição conta com exibições de filmes, 

documentários sobre o Samba na atualidade e 

apresentações musicais. Acesse o Facebook da 

instituição e confira a programação. 

FEIRA DE ARTES 

No dia 27 de agosto, o bairro da Vila Madalena 

receberá expositores de arte a gastronomia e, para os 

amantes da música, haverá quatro palcos para curtir a 

diversidade musical. O objetivo da feira é difundir a produção 

independente.  

Para as crianças, o evento oferece oficinas de 

bolinhas de sabão, confecção de instrumentos musicais, 

histórias com dobraduras, pintura facial e oficina de fantoches. 

Outra novidade é o Pet Zone, com exposição de produtos e 

acessórios personalizados para os bichinhos de estimação.  

Veja mais informações no site do evento e boa 

diversão. 

 

Dia 27 de agosto, o Anfiteatro do Parque Villa Lobos 

receberá o evento “Energizando” que tem como objetivo 

estudar métodos limpos e simples de produção de energia. 

A programação esta repleta de shows e palestras, o 

destaque é a apresentação do cantor Lenini encerrando o 

evento. 

Acesse o site do parque Vila de Lobos e veja outras 

atrações.   

https://www.facebook.com/pg/casadaluzsp/events/
http://www.vilamadalena.com.br/site/pagina/index/ref/feiradavila
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/
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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. 

Nosso objetivo é melhorar cada vez mais 

este canal Informativo exclusivo para as 

Escolas Estaduais de nossa região. 

Envie sua opinião e/ou sugestão 

para: boletimderc@gmail.com  


