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NÚCLEO PEDAGÓGICO  

Caro leitor, 

Na edição passada, completamos 1 ano de Boletim Informativo com as publicações de reportagens que 

demonstraram as ações da equipe gestora, dos professores e dos alunos nas Unidades Escolares que estão sob jurisdição 

desta Diretoria de Ensino. 

Pensamos na informação no sentido de alcançar os servidores da nossa região. O trabalho da equipe de edição 

do Boletim Informativo é favorecer e cooperar com o desenvolvimento das práticas escolares dos docentes tornando 

públicas as ações. Destacamos ainda as ações dos alunos em projetos e eventos, divulgamos a participação dos 

estudantes no apoio às ações do Grêmio Estudantil, como por exemplo, Projeto Gestão  Democrática e SARESP. 

Agradeço a todos das Unidades Escolares que cooperaram, compartilharam e colaboraram com o envio de 

notícias para divulgação no Boletim Informativo. 

Confira nossas dicas de cultura, recomendo a leitura sobre os eventos, oferta de cursos e ações das equipes das 

escolas e da DER, e muito mais... 

Boa leitura.                                                                                                                      Airton Cesar Domingues 

  Dirigente Regional de Ensino  

MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO 

Professores e Professoras, vocês dedicam suas vidas à 

formação de cidadãos. A Câmara dos Deputados pode tornar o seu 

trabalho ainda mais precioso. 

Missão Pedagógica no Parlamento é uma formação para 

educadores que desejam levar para suas escolas aprendizados 

sobre cidadania, política, democracia e Poder Legislativo. 

O programa compreende duas fases: a presencial e a 

distância. 

A fase presencial acontece na Câmara dos Deputados e 

aborda conteúdos e metodologias sobre educação para a 

democracia nas escolas e temas relativos ao Parlamento de forma 

contextualizada e reflexiva. A Câmara dos Deputados custeia 

passagem aérea, hospedagem, translado e alimentação para os 

participantes. 

Na fase a distância os educadores desenvolvem e aplicam 

em sua escola um projeto de educação para democracia, tendo o 

Poder Legislativo como foco de interesse. 

A conclusão com êxito de toda a formação garante uma 

certificação de 120 horas. 

Se você é professor regente, coordenador ou orientador 

pedagógico de escola pública, inscreva-se para o processo 

seletivo!  

As inscrições para o processo seletivo é até dia 

13 de dezembro, a fase presencial ocorrerá de 4 à 8 

de junho de 2018. 

O edital e as informações estão no site da 

Câmara legislativa.   

https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/wp-content/uploads/2017/11/edital-no-6-de-01-10-2017-missao-pedagogica-2018.pdf
http://www.camara.leg.br/evc
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6º FESTIVAL DE BANDAS - E.E. TOUFIC JOULIAN 

 

 

No dia 25 de novembro (sábado), a E. E. Toufic 

Joulian realizará o 6º Festival de Bandas, no qual, 

tradicionalmente, os alunos apresentam seus talentos e 

dons artísticos. 

O evento começa às 11h e irá até às 17h. 

Curta e aproveita o show. 

 

 

A equipe de Ciências da Natureza informa que haverá uma Exposição da Feira de Ciências da DERC/2017 no dia 

01 de dezembro de 2017(sexta-feira) no Piso 5 do Plaza Shopping Carapicuíba, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila 

Silviânia - Carapicuíba - SP. 

 As escolas que farão exposição dos trabalhos científicos são as seguintes: E.E. Alberto Kenworthy, E.E. Ana 

Rodrigues de Liso, E.E. André Franco Montoro, E.E. Basílio Bosniac, E.E. Benedito de Lima Tucunduva, E.E. Carlos 

Ferreira de Moraes, E.E. Edgard de Moura Bittencourt, E.E. Elisabeth Silva de Araujo, E.E. Erotides Aparecida Oliveira da 

Silva, E.E. Fernando Nobre, E.E. Hadla Feres, E.E. Idomineu Antunes Caldeira, E.E. Luiz Pereira Sobrinho, E.E. Natalino 

Fidencio, E.E. Paulo Idevar Ferrarezi, E.E. República do Peru, E.E. Victório Fornasaro, E.E. Toufic Joulian. 

Visite a exposição e veja o trabalho dos alunos e professores da nossa região. 

Equipe de PCNP da Diretoria de Ensino responsável pela exposição Feira de Ciências e os Professores Coordenadores com seus 
respectivos professores mediadores dos projetos nas Unidades Escolares.  
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GRÊMIO ESTUDANTIL - E.E. ANA RODRIGUES DE LISO 

Na E.E. Ana Rodrigues de Liso, o 

Grêmio Estudantil protagonizou ações 

coletivas e cooperativas durante este ano. 

Com o apoio da gestão, o grupo 

idealizou e executou ações e trabalhos com 

foco no desenvolvimento das relações 

interpessoais entre a comunidade escolar. 

De acordo com a Thauany do 8ºF 

(Suplente do Grêmio Estudantil) “Antes, o 

Grêmio tinha dificuldade em atingir os alunos 

do período da tarde, hoje conseguimos 

dialogar e realizar ações com os alunos deste 

período”. 

Um destaque destas ações foi a 

atuação desse colegiado no Projeto Gestão 

Democrática. Os membros do Grêmio 

tiveram uma participação ativa e constante 

nas reuniões solicitadas em cada etapa do 

projeto. Esse protagonismo foi visto nos 

diálogos, debates, ações de convencimento a 

respeito da gestão democrática na escola e 

sua importância nas relações com a 

comunidade em consonância com o projeto.  

Outro ponto marcante foi a postura com que 

os alunos do Grêmio adotaram para discutir políticas 

públicas estudantis e como envolveram outros alunos 

que não faziam parte do Grêmio. Conseguindo assim, 

apoio nas ações que o coletivo decidia. 

Conforme a fala do Vice-presidente do 

Grêmio Estudantil, Amilcar do 3ºF, “Pensamos em 

trabalhos futuros, planejaremos 2018 para que seja 

importante para o Grêmio e que tenha um retorno para 

os alunos e para a escola”.  

Grêmio Estudantil  
Foto: Viviane Camilo  

Como forma de celebrar os trabalhos e ações 

desenvolvidas pelo Grêmio em 2017, o grupo realizou 

a festividade “Castelão Play”. Esse evento teve como 

perfil temático “Festa à Fantasia’. O resultado foram 

criações interessantes desde personagens de história 

infantis à filmes de suspense, contando com a 

participação e o apoio dos professores que também 

vieram fantasiados para a celebração. 

Parabenizamos a todos pelas ações e 

trabalhos realizados. Sucesso em 2018! 
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15º ENCONTRO USP-ESCOLA  
Estão abertas as inscrições para os cursos do 15º Encontro USP-

ESCOLA. As atividades serão realizadas de 15 a 19 de janeiro de 2018, das 

8h às 17h30, com a oferta de cursos gratuitos para professores das diversas 

áreas do conhecimento.  

Informações detalhadas sobre as propostas formativas e inscrições 

(até 21/11/2017) estão disponíveis no link: http://portal.if.usp.br/extensao/pt-

br/node/442/. Notificamos que a participação dos professores interessados é 

por adesão e que as despesas com deslocamento são de responsabilidade 

dos participantes.  

Em caso de dúvidas sobre os cursos, entre em contato com a 

Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (IF/USP) pelo e-mail ccex@if.usp.br ou telefones 

(11)3091-6681 e (11)3091-6682 (tratar com Malu Tippi).  

INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

METRÔ E FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - “CURATIVO VERMELHO” 

O Metrô e a Fundação Pró-Sangue estão promovendo a 

exposição “Curativo Vermelho”, que ficará em cartaz na estação Clinicas 

até 31/12, com 20 imagens assinadas por artistas prestando homenagem 

aos doadores. As criativas imagens trazem montagens que unem o 

curativo vermelho a outras figuras bem conhecidas do público. Entre elas, 

uma carta de baralho onde o naipe é formado pelo curativo. Todas as 

imagens seguem o conceito principal da nova campanha itinerante do 

Hemocentro de São Paulo na qual “Quem dá o sangue merece ser 

reconhecido”.  
A doação faz parte de uma agenda de ações programadas para este 

mês de novembro pelo Metrô e pela Fundação Pró-Sangue (veja a 

programação de doação no site da fundação), pois no dia 25 de novembro é o 

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. 

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, estar 

alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores, consultar site da Pró-

Sangue), pesar mais de 50 kg e trazer documento de identidade original com 

foto recente, que permita a identificação do candidato. Os pré-requisitos é evitar 

alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de 

bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, 

não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve 

aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação. No mais, 

outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, 

no dia da doação.  

http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/442/
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/442/
http://www.prosangue.sp.gov.br
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Com objetivo de motivar jovens a aprenderem mais sobre a 

neurociência, será promovido o Curso de Formação em Neurociências 

para professores e alunos (de 14 a 19 anos), nos dias 26 e 27 de janeiro 

de 2018, em São Paulo (SP). Essa formação é uma etapa preparatória 

para a IV Olimpíada de Neurociências de São Paulo (“Brain Bee SP”), que 

será realizada no dia 17 de março de 2018, também em São Paulo (SP).  

Informações e inscrições (até dia 08/12/2017) estão disponíveis 

no site da Brain Bee SP. Notificamos que os eventos são gratuitos, que a 

participação é por adesão dos professores e dos alunos interessados e que 

as despesas com deslocamento são de responsabilidade dos participantes.  

“A EJA NA REDE”  
Está disponível uma série de videoaulas denominadas “A EJA na Rede”. A iniciativa tem como objetivo abordar 

alguns temas relativos à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) que possam subsidiar as equipes pedagógicas 

das Diretorias de Ensino e das Unidades Escolares (Supervisão de Ensino, PCNP e PC) nos momentos e espaços 

descentralizados de formação docente, em especial, nas Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC).  

A série dialoga com os diversos públicos da EJA, como escolas regulares, CEEJA, unidades prisionais, da 

Educação Especial, indígenas e quilombolas, e está disponível para livre acesso na videoteca da Rede do Saber por meio 

de links (clique aqui). Confira os temas na lista a seguir:  

   

 A EJA na Rede; 

 Desafios da Alfabetização na EJA;  

 Turmas Multisseriadas; 

 Desempenho escolar na EJA;  

 Diretrizes curriculares para a EJA;  

 Metodologia e estratégias de ensino;  

 Como aprende o aluno jovem e adulto;  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CURSO DE NEUROCIÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS  

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

Acessem  o endereço:  
  recadastramentoanual.sp.gov.br 

 EJA na Educação Especial; 

 EJA na Educação Especial - DA, DV e DF;  

 Diretrizes para EJA em situação de privação de liberdade 

nos estabelecimentos penais;  

 Diretrizes para EJA Indígena;  

 Diretrizes para EJA Quilombola;  

https://brainbee.einstein.br
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Not%C3%ADciasConte%C3%BAdo/tabid/369/language/pt-BR/IDNoticia/2142/Default.aspx
https://recadastramentoanual.sp.gov.br/
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A Programação de cinema do centro Cultural São 

Paulo faz parte do Circuito SPCine, que tem como objetivo 

ampliar a oferta de espaços para exibição de filmes, 

levando a experiência do cinema a todas as regiões da 

capital paulista. 

Acesse o site oficial do evento e veja a 

programação. 

DEBATES E PALESTRAS ARTES VISUAIS E EXPOSIÇÃO 

LITERATURA 

The Whong Homeostase Bienal de arte Digital 
 

A exposição evidencia a influencia que as novas 

tecnologias exercem sobre a arte e o fazer artístico, 

refletindo sobre novas linguagens, comportamentos e 

conceitos advindos desta relação. A exposição irá iniciar no 

dia 22 de novembro e ficará até 28 de janeiro. 

Nos dias 1 e 2 de dezembro, uma programação 

especial sobre a escritora Clarice Linspector exibirá o filme 

“A hora da estrela”, seguindo de um debate com diretores 

de cinema, atrizes e curadores de teatro infanto-juvenil e 

professores pesquisadores. 

Saiba mais sobre a mostra em Cinema no site do 

CCSP. 

              Livros do Vestibular 2017 

 

“Livros do Vestibular”, atividade realizada a partir 

de uma parceria entre CCSP e o SMB (Sistema Municipal 

de Bibliotecas) chega ao seu 4º ano consecutivo. É 

apresentada uma palestra sobre cada livro indicado, por 

professores da USP com ampla trajetória de pesquisa no 

titulo ou autor abordado, como “literatura obrigatória” para o 

vestibular da Fuvest. 

INFANTO JUVENIL 

                              Bestiário 

 

Até o dia 26 de novembro, a exposição 

“Bestiário”, contemplada no Programa de exposições 

CCSP 2017 com obras da Coleção de Arte da Cidade/

CCSP com trabalhos de artistas convidados que analisam 

a relação entre humanidade e animalidade. 

II Mostra do Programa de Exposições 2017  
 

A II Mostra do Programa de Exposições 2017, em 

cartaz até dia 25 de janeiro de 2018, apresenta as 

individualidades simultâneas dos artistas selecionados pela 

Curadoria de Artes Visuais. 

            Abigail conta mais de mil 
 

Em novembro, o grupo de teatro, música e 

contação de histórias “Abigail conta mais de mil”, traz um 

repertório com muitas novidades, com histórias inspiradas 

em músicas dos Beatles e Rita Lee, em poemas de Manoel 

de barros e em pinturas de Renoir. As apresentações são 

caracterizadas pela música ao vivo, humor e a interação com 

o público. 

ACESSE O SITE DO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO E VEJA A 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA. 

http://www.circuitospcine.com.br/
http://www.centrocultural.sp.gov.br/
http://www.centrocultural.sp.gov.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. 

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  


