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NOTA DO DIRIGENTE 

BOLETIM INFORMATIVO 

Tema: “A pedagogia inclusiva na sala de aula” 

Objetivos:  

 Conscientizar os educadores sobre a diversidade, inclusão da pessoa com deficiência em nossas escolas; 

 Investir na preparação e sensibilização do corpo docente para lidar com a diversidade e todas as questões que ela implica.  

Público Alvo: professores das salas de ensino regular, interlocutores e das salas de recursos; 

Quando? 25 de agosto, sexta– feira; 

Manhã - das 08h às 12h: Escolas de COTIA - Local: Diretoria de Ensino de Carapicuíba: 1 representante por escola; 

Tarde - 13h às 17h: Escolas de CARAPICUÍBA - Local: Diretoria de Ensino de Carapicuíba: 1 representante por escola; 

Essa formação é fruto da parceria da Diretoria de Ensino Regional de Carapicuíba com o Memorial da Inclusão Pelos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. 
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Caro leitor, 

Quero, primeiramente, lhe desejar um bom retorno às atividades escolares. 

Estamos no momento de replanejar. Refletir sobre  as ações pedagógicas e 

administrativas do primeiro semestre que necessitam de ajustes para  a continuidade do 

trabalho coletivo nesta segunda etapa do ano letivo. 

Conforme orientação da CGEB, entre os dias 7 e 11 de agosto acontecerá a 

aplicação da 16ª edição da Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP). Recomendo 

que, preferencialmente, essa aplicação seja feita no dia 10. Vale ressaltar os objetivos 

desse instrumento: diagnosticar o nível de aprendizado dos estudantes  e a partir desse 

indicador, produzir orientações aos educadores, desenvolver programas e projetos que 

atuem nas dificuldades dos estudantes. Recomendo ainda, que nos momentos de 

formação sejam estudados os  “Comentários e Recomendações Pedagógicas”, os quais 

contêm sugestões de trabalho para cada etapa da escolaridade.  

Bom trabalho e um ótimo segundo semestre. 

Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

NÚCLEO PEDAGÓGICO  

ORIENTAÇÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO ESPECIAL   

INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

Estão abertas as inscrições para novos bolsistas 

no Programa Escola da Família. Podem participar os alunos 

matriculados em cursos de graduação e licenciatura das 

áreas biológicas, humanas e exatas. O candidato deve 

estar matriculado em uma instituição de ensino superior 

conveniada com SEE/SP.  

Acesse o site do programa e torne pública essa 

importante ação socioeducativa. Lembramos que o 

cadastramento deve ser realizado até dia 14 de agosto. 

http://www.educacao.sp.gov.br/escoladafamilia/
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/default.html
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CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS  
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Atente ao cronograma abaixo para as Orientações Técnicas do mês de agosto:  

 10/08/2017: Orientação Técnica Educação Física - PCNP Eraldo (Educação Física) - das 08h à s 12h - local: Salão 

Verde na Diretoria de Ensino - público alvo: Professor de Educação Física; 

 15/08/2017: Orientação Técnica Ciências da Natureza - PCNP(s) Afonso (Biologia), Edilson (Química e Física) e Miler 

(Ciências) - das 08h às 12h - local: Espaço Paraíso, Avenida Miriam 132, Carapicuíba - público alvo: Professores de 

Ciências da Natureza; 

 16/08/2017: Orientação Técnica Anos Iniciais - PCNP(s) Fabiola e Mônica Nery - das 8h às 12h - local: Salão Azul na 

Diretoria de Ensino - público alvo: Professores Coordenadores dos Anos Iniciais; 

 18/08/2017: Orientação Técnica de Geografia - PCNP Ilderlon (Geografia) - das 08h às 12h - local: Espaço Paraíso, 

Avenida Miriam 132, Carapicuíba - público alvo: Professores de Geografia; 

 22 e 23/08/2017: Orientação Técnica de Matemática (Ciclo Intermediário) - PCNP(s) Antonia e Sérgio (Matemática) - 

das 13h às 17h - local: Salão Azul na Diretoria de Ensino - público alvo: Professor dos 6º anos; 

 24/08/2017: Orientação Técnica de Matemática (Ciclo Intermediário) - PCNP(s) Antonia e Sérgio (Matemática) - das 

13h às 17h - local: E.E. Conceição da Costa Neves em Cotia - público alvo: Professor dos 6º anos; 

 23/08/2017: Orientação Técnica de Língua Estrangeira Moderna - PCNP Flavio (LEM) - das 08h às 12h - local: E.E. 

Conceição da Costa Neves em Cotia - público alvo: Professor de LEM; 

 24/08/2017: Orientação Técnica Língua Estrangeira Moderna - PCNP Flavio (LEM) - das 08h às 12h - local: Salão 

Azul na Diretoria de Ensino - público alvo: Professor de LEM; 

 25/08/2017: Orientação Técnica Educação Especial (Memorial da Inclusão) - PCNP Fabiana (Educação Especial) - 

das 08h às 12h - Local: Salão Azul na Diretoria de Ensino de Carapicuíba -1 representante por escola de Cotia; das 
13h às 17h - Local: Salão Azul na Diretoria de Ensino de Carapicuíba - 1 representante por escola de Carapicuíba; 

 11, 18 e 25/08/2017: Orientação Técnica do Programa Escola da Família - PCNP Isabel - das 8h às 12h - local: Salão 

Azul na Diretoria de Ensino - público alvo: Vice-diretores.  

INTRANET  
ACESSE A INTRANET E CONFIRA AS NOVIDADES. 

http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/
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Já está disponível para os alunos do Ensino Médio da 

rede estadual o manual do candidato ao vestibular da Fuvest 

2018. No material, é possível encontrar informações sobre data, 

inscrições, número de vagas e matrícula de todos os cursos 

oferecidos na Universidade de São Paulo (USP).  A solicitação de 

isenção ou redução da taxa de inscrição deve ser feita até o dia 7 

de agosto, também pelo site da Fuvest.  

As inscrições acontecerão de 21 de agosto até 11 de 

setembro e podem ser realizadas no site da Fuvest.   

RECURSOS HUMANOS - INSCRIÇÃO PARA  ATRIBUIÇÃO DE  CLASSES AULAS 2018 

Foi publicada no Diário Oficial, dia 3 de agosto, a portaria da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos sobre as 

inscrições para atribuição de classes e aulas de 2018 para todas a categorias. 

Para os docentes que queiram celebrar o contrato nos termos da LC 1.093/2009 em regime de acumulação a 

contratação acontecerá da seguinte forma:  

O Pré-cadastro será realizado diretamente no site da Secretaria Escolar Digital, no período de 04/08 a 14/08/2017.  
Quem deverá fazer esse pré-cadastro:  

I– candidato sem vínculo ativo no cadastro funcional da SEE; 

II– Efetivos e categoria ‘F’ que pretendam acumular; 

III– Categoria ’O’ e ’V’ (eventual) com contrato celebrado em 2014; 

IV– Admitidos na Categoria ‘S’ (eventual) que pretenda acumular. 

INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO ANUAL 

PERÍODO: DE 15/08 A 11/09 DE 2017 

Acessar o portalnet  

Quem deverá se inscrever: 

I - Efetivos; 

II- Categorias “P”, “N”, e “F”, com vínculo ativo; 

III- “O” e “V”  com contrato celebrado a partir de 2015; 

IV- Docentes do Pré-Cadastro. 

 

Acesse o DO e leia na íntegra a publicação. 

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

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

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

FUVEST 2018 

http://www.fuvest.br/wp-content/uploads/Manual-Cand-Fuvest2018.pdf
http://www.fuvest.br/
http://portalnet.educacao.sp.gov.br
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20170803&p=1
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Para acessar a diversos tipos de serviços públicos, o Governo 

do Estado mantém à disposição dos usuários de celular e tablets o 

aplicativo SP Serviços, disponível nas lojas App Store e Google Play 

(plataformas Android e IOS).  

O SP Serviço é na realidade um loja que reúne outros 

aplicativos de órgãos públicos do Estado com acesso a agendamento 

de serviços tais como: do Poupatempo, do Detran-SP,  do Metrô, 

CPTM, EMTU, entre outros.   

A oferta de aplicativos e informações de utilidade pública faz 

parte da estratégia do Governo do Estado de São Paulo de ampliar o 

acesso à informação e prestação de serviços públicos à população.   

SP SERVIÇOS 

ENCCEJA 

 

Estão abertas as inscrições para o curso Redescobrindo a Biologia 

Celular II. O curso aborda e atualiza conceitos básicos da organização e do 

funcionamento de células e tecidos. O conteúdo contempla também o avanço 

científico e a necessidade de introduzir novas ideias ao ensino de Ciências da 

Natureza e Biologia.  

Público-alvo: professores dos ensinos fundamental e médio da rede 

pública, que lecionam as disciplinas de Biologia e/ou Ciências. Os interessados 

podem se inscrever no site do ICB até 11 de agosto.   

 O Edital do Encceja (Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos) já pode ser consultado para a 

realização das inscrições  que serão no período de 07 à 18 de agosto 

de 2017. 

Os requisitos básicos dos candidatos é: 

 Ter a idade mínima de 15 anos, na data da realização das 

provas, para garantir certificação de nível Fundamental; 

 Ter a idade de 18 anos quando o candidato pleitear a 

conclusão do Ensino Médio. 

Veja mais informações sobre o ENCCEJA no site do Inep.  

CURSO DE BIOLOGIA  

http://biocel.icb.usp.br/?page_id=1950
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/nacional/2017/edital_n43_de_24072017_encceja_nacional_2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/nacional/2017/edital_n43_de_24072017_encceja_nacional_2017.pdf
http://portal.inep.gov.br/noticias-por-categoria?p_p_id=122_INSTANCE_pDpvw9aOr6wg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=58133
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Que tal uma boa música em um espaço atrativo 

para amantes do Jazz? Então, não perca o 7° Festival 

Jazz na Fábrica no SESC Pompéia até dia 27 de agosto. 

Acesse o site do SESC Pompéia e veja a 

programação das 17 atrações nacionais e internacionais 

do festival. 

EXPOSIÇÃO  
'STEVE JOBS, O VISIONÁRIO'  

EXPOSIÇÃO   
"INVENÇÕES DA MULHER MODERNA – 

Está em cartaz até 20 de agosto a exposição 

“Steve Jobs, o visionário”  no MIS (Museu da Imagem e do 

Som). O público tem acesso ao universo de Steve Jobs 

por meio de fotos, objetos pessoais, filmes, reportagens e 

produtos históricos que mostram a forma como ele 

pensava e criava.  

A novidade é o aplicativo “meCult”, que oferece 

ao visitante conteúdo extra da amostra, bem como os 

áudios guia e mapas das atrações. 

Mais informações, acesse o site do MIS e veja 

outras programações.  

ROCKY SPIRIT  

 

Nos dias 12 e 13 de agosto o Rocky Spirit exibirá 

uma sessão de cinema apresentando documentários de 

aventuras nacionais e internacionais com destaques da 

atualidade. 

Antes das sessões, o evento contará com shows 

para animar a galera, como da banda Serial Funkers e O 

Bardo e o Banjo. 

Para mais informações, acesse o site do Portal do 

Governo. 

 

Está em cartaz até o dia 20 de agosto, a exposição 

“Invenções da Mulher Moderna – para além de Anita e 

Tarsila” no Instituto Tomie Ohtake com objetivo de discutir os 

espaços que a mulher ocupa hoje partindo da cultura a outros 

âmbitos da sociedade.  

Acesse o site do instituto e veja outras atrações e 

programações. 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/11152_17+ATRACOES+DE+8+PAISES+CHEGOU+O+7+JAZZ+NA+FABRICA
http://www.mis-sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=2370
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/
http://www.institutotomieohtake.org.br/
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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  


