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NOTA DO DIRIGENTE
Caro leitor,
A escolha dos desafios a serem alcançados para a melhoria da Gestão Democrática na etapa regional foi
concluída em 03 de outubro. Reunimos representantes dos diversos Centros e Núcleos desta DER para discutirmos e
propormos ações significativas com foco na melhoria dos serviços que oferecemos aos funcionários e à comunidade
escolar em geral. Tenho convicção que essa mobilização esteja acontecendo também na dimensão da sua escola. Assim,
estudantes, gestores, professores, pais e/ou responsáveis fortalecerão o trabalho dos colegiados, ou seja, o Grêmio
Estudantil, o Conselho de Escola e a APM. Que o objetivo de ampliar a cultura democrática continue a fazer parte de suas
ações como colaborador (a) e participante desse movimento. Sua voz e vez são muito importantes para a Educação
Pública do Estado. Incentive a sua equipe e prepare-se para as demais fases do projeto. Atente aos comunicados oficiais.
Segue mais este Boletim, o qual recomendo a leitura sobre os eventos, ações das equipes das escolas e da
DER, e muito mais...

Airton Cesar Domingues
Dirigente Regional de Ensino

Boa leitura.

NÚCLEO PEDAGÓGICO
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES
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PCNP Debora, Isabel, Ilder e William.
Foto: Debora Eilliar
Em continuidade às formações para o PC, realizamos mais
uma O.T. no dia 16 de outubro.
Nesse segundo encontro, os Professores Coordenadores
foram expostos à reflexão sobre avaliação com os objetivos de:
enriquecer a compreensão sobre o real sentido da avaliação
educacional e conhecer os seus objetivos; saber formar e orientar
o professor para elaborar a avaliação para a turma; conhecer os
pressupostos teóricos que fundamentam a avaliação educacional;
conhecer os limites e possibilidades da avaliação escolar;
aprender diferentes estratégias para uma avaliação formativa
focando em conhecer as recomendações técnicas e pedagógicas
a serem consideradas na elaboração de bons itens, participar de

PC em formação
Foto: Debora Eilliar

atividades práticas que contribuirão para a construção de itens na
elaboração das avaliações.
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BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS
“A sociedade do século XXI está cada vez mais caracterizada pela
apropriação intensiva do conhecimento por meio da tecnologia digital, seja

E.E. ENG. MALES SALES

para trabalhar, conviver, exercer a cidadania ou ainda para cuidar do
ambiente em que se vive”. Pensando nessa perspectiva, o professor de
História, Ademir Junior da E. E. Engº. Mario Sales Souto criou um blog para
as discussões sobre a importância das tecnologias no ambiente educacional
e disponibilizou conteúdos curriculares para os alunos do 7º Ano estudarem,
de forma colaborativa, em ambiente virtual (blog).
Na parte avaliativa, o professor Ademir Junior, relatou que este
formato amplia os critérios de avaliação que podem ir desde a observação
da participação individual ou colaborativa nos fóruns com base na análise da
leitura, produção textual até à compreensão do funcionamento das ferramentas de um blog, por exemplo. Conforme afirma
o Currículo Oficial, a tecnologia “na educação contribui para a mudança das práticas educativas com a criação” de um
novo ambiente “em sala de aula e na escola que repercute em todas as instâncias e relações envolvidas nesse processo,
no caso o aluno, entre as quais as mudanças na gestão de tempos e espaços, nas relações entre ensino e aprendizagem,
nos materiais de apoio pedagógico, na organização e representação das informações por meio de múltiplas linguagens”.
Parabenizamos o professor, alunos e equipe gestora ao implementarem esse importante recurso no processo de ensino e
aprendizagem na Escola Estadual Mario Sales Souto.

FESTA PRIMAVERA E 8ª FEIJOADA COMUNITÁRIA - E.E. BENEDITO DE L. TUCUNDUVA
No dia 23 de setembro, os gestores e professores
da E.E. Dr. Benedito de Lima Tucunduva realizaram a
tradicional Festa da Primavera com música ao vivo, danças,
vídeos (com exposições de projetos interdisciplinares),
sorteios e feijoada. A comunidade e os frequentadores do
Programa Escola da Família foram o público alvo desse
evento.
Nas palavras da Professora Coordenadora Adriana
Silva, “esta é uma ação social muito importante, pois tem a
função de mobilizar e fortalecer o vínculo com a comunidade
escolar, apresentando os projetos realizados na escola”. Na
fala da outra Professora Coordenadora, Tabatha Fonseca “é
significativo resgatar valores da comunidade na qual o aluno
está inserido, promovendo a inclusão e participação dos pais
no convívio escolar”.

PCs Adriana e
Tabatha, o Vicediretor Miranda,
Diretora Cecília e o
Vice-diretor do
Programa Escola da
Família Marcus.

Parabenizamos todos, equipe escolar e parceiros
que cooperaram no evento didático-cultural.
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MEDIAÇÃO E LINGUAGEM
Ocorreu no dia 18/10 a IV Mostra de Curtas e Podcasts “Mediação
e Linguagem – 2017”. A Mostra é fruto de um trabalho realizado desde 2014
e tem como objetivo mostrar os trabalhos realizados por alunos e professores
a partir das orientações sobre a transposição da linguagem literária para a
linguagem da animação ou do cinema, e podcast/radionovela a partir da
leitura de obras literárias.
Foram exibidos dezesseis podcast (radionovela/radioteatro) e a
Diretoria da Região de Carapicuíba representou o grupo XV composto pelas
diretorias de Caieiras, Carapicuíba, Itapevi, Osasco e Taboão da Serra.
Além da Equipe da Diretoria de Ensino – a Dirigente de Ensino em
exercício Ery Nascimento Ferreira, a equipe de Língua Portuguesa Débora
Eilliar e William Ruotti (PCNP responsáveis pelo projeto), o PCNP Ilderlon
Toledo, o PCNP de Tecnologia Kleber Nascimento –, estava presente a E.E.
Dr. Benedito Lima Tucunduva, escola selecionada para representar a
Diretoria de Ensino de Carapicuíba.

PCNP Debora e William, a equipe gestora
( Diretora Cecilia e a PC Tabatha) e os alunos
da E.E. Benedito de Lima Tucunduva.

No momento da socialização e apresentação da produção realizada pela escola, a diretora Cecília Alves dos S.
Ramalho e a coordenadora Thabata Fonseca, destacaram a importância das atividades de leitura e o papel da gestão em
fortalecer o processo de ensino e aprendizagem, além do apoio dado aos alunos e professores. Já a professora Iolanda Ap.
da Silva Tenório e os alunos do 3º ano do Ensino Médio – Emanuele Rodrigues Bezerra, Guilherme Edson Alves, Lucas
Rodrigues S. Gomes, Thiago Vitor dos Santos e Victor Hugo Borges César – destacaram pontos específicos da construção
do podcast e das responsabilidades de cada um na produção “O grito do Nordeste”.
Lembramos que todo o material produzido nesta etapa de 2017 do projeto “Mediação e Linguagem” está
disponível. Acesse o blog do projeto no endereço http://mediacaoelinguagem.wixsite.com/mediacaoelinguagem e o seu
canal no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAMXzvjLOadc8x4HHj-DIdw.
Esperamos que, cada vez mais, os conceitos e estratégias discutidas e trabalhadas pelo projeto “Mediação e
Linguagem” possam ser consolidadas como práticas efetivas no trabalho com a linguagem, a relação entre o verbal e o não
verbal, não apenas na disciplina de Língua Portuguesa ou na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, mas
também como recurso nas outras áreas de conhecimento que estruturam o Currículo Oficial do Estado de São Paulo.
Em 2018, contamos com a participação de todos!
DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA
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INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
APRENDIZAGEM EM REDE
O Programa Aprendizagem em Rede foi criado
para potencializar a ATPC e apoiar o profissional da rede
estadual de educação em sua formação e atuação
profissional.
Ao acessar o material disponibilizado no AVAEFAP

será

possível

encontrar

informações

sobre

o

Percurso, um Roteiro de Trabalho de Matemática, com foco
no desenvolvimento de habilidades a partir de sequências
didáticas, e um material de apoio à reflexão e ao
aprofundamento de conhecimentos. O conteúdo está
articulado com as Situações de Aprendizagem constantes
no Caderno do Professor.

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 2017 - ATUAÇÃO 2018 DOS
PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES E INGRESSANTES NO
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL

Prezados Gestores, Supervisores de Ensino e PCNP responsáveis pelas escolas participantes e ingressantes no
Programa Ensino Integral: tendo em vista o início do Processo de Credenciamento 2017/Atuação 2018, solicitamos às
equipes que atentem e divulguem as datas do cronograma abaixo, a fim de que possamos efetuar o Processo Seletivo de
Credenciamento com a maior tranquilidade possível.


25/10 – Início das Inscrições (Portal da Secretaria da Educação/Secretaria Escolar Digital – SED);



06/11 – Término das Inscrições;



07/11– Pré-Classificação no Sistema pela Diretoria de Ensino;



25/10 a 06/11 – Agendamento de entrevistas no Sistema pelo candidato;



08/11 a 15/12 – Realização das Entrevistas na DE;



08/11 a 18/12 – Registro da Avaliação do candidato no sistema pela DE;



19 e 20/12 – Realização da Classificação final dos candidatos no Sistema;



19 e 20/12 – Publicação da Classificação final dos candidatos no DOE;



21 e 22/12 – Alocação dos candidatos nas vagas.
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APROVADA A LEI QUE LIBERA O USO DO CELULAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DE SP
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, no dia 10 de outubro, o projeto de lei nº 860/2016, que altera a
lei 12.730/2007, que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. A proposta foi encaminhada pelo governador Geraldo
Alckmin, em 2016, após pedido feito pelo Secretário da Educação, José Renato Nalini. Com as mudanças, crianças e
jovens do Ensino Fundamental e Médio poderão utilizar aparelhos em sala de aula em atividades pedagógicas e orientadas
pelos educadores.
Agora, o projeto de lei segue para sanção do governador. "O ensino prelecional está sendo questionado em todos
os ambientes. Se quisermos manter o aluno interessado em aprender, temos de usar a linguagem dele. A linguagem de
seu tempo", afirma Nalini.
Aguardemos mais orientações a respeito do uso desse equipamento que ultrapassou as barreiras da
telecomunicação, agregando múltiplas funções tecnológicas a favor da aprendizagem.

GOVERNO LANÇA PLANO TECNOLÓGICO PARA EDUCAÇÃO
As 5,5 mil escolas da rede estadual de ensino de São Paulo serão equipadas com sistema wi-fi e banda larga. A
novidade foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário da Educação do Estado, José Renato Nalini,
mês passado durante evento na E.E. Victor Oliva, na Zona Oeste da Capital. A medida faz parte de um novo plano de
tecnologia proposto pela Pasta e inclui a doação de 91 mil computadores às escolas, a aquisição de 16 mil notebooks e
mudanças no programa Acessa Escola, atendendo mais de 3,7 milhões de alunos do Ensino Fundamental e Médio.
A instalação da internet sem fio terá início nas salas dos professores e de informática. Todas as escolas
receberão a novidade até outubro de 2018. A expectativa é instalação em até 500 escolas por mês. As unidades que
participam do Programa Escola da Família poderão utilizar a conexão nos finais de semana em áreas indicadas pela equipe
gestora. O sinal também estará mais rápido. Dois links vão abastecer as escolas: Intragov (do governo estadual e já
existente) e o da Telefónica. O reforço garante a conexão permanente e a possibilidade de distribuir o sinal entre atividades
pedagógicas e administrativas. Além disso, a velocidade será ampliada. Importante: o monitoramento e filtro de conteúdo
acessado pelos estudantes serão mantidos.
Com a mediação dos professores ao utilizarem esses novos recursos alinhados ao compromisso dos estudantes,
as experiências no ensino e na aprendizagem em diferentes formatos e linguagens, certamente trarão resultados eficazes
no setor da Educação Paulista.

CONCURSO DE REDAÇÃO “MAIS DIREITOS, MENOS GRADES!”
A CGEB lançou o 1º Documento Orientador: Estudantes
Imigrantes.
Este documento apresenta orientações da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica (CGEB) e do Conselho Estadual de
Educação (CEE) sobre o acolhimento dos estudantes imigrantes na rede
estadual de ensino, no que se refere à matrícula e emissão de
certificados.
Aproprie-se do material e veja como cooperar com

a

aprendizagem dos nossos alunos imigrantes.
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"NIRVANA: TAKING PUNK
TO THE MASSES"

ROCK TERROR - CCBB
A

exposição

"Nirvana:

Taking

Punk

to

the

Masses" está em cartaz até o dia 12 de dezembro no Lounge
Bienal no Parque do Ibirapuera.
A mostra reúne cerca de 200 objetos e registros da
banda de rock americana, como discos e guitarras etc.
Acesse o site da Bienal e veja a programação da
O gênero que juntou o rock e o horror surgiu por

instituição.

volta de 1950, mas explodiu nos anos 1980 e 1990 como
uma revolução na cultura pop. A mostra traz uma seleção
de 25 filmes capazes de mostrar os mais variados
aspectos dessa vertente e conta com uma aula magna
com o curador e crítico de cinema Mário Abade. A mostra
irá até 13 de novembro no centro Culrtural Banco do
Brasil.
Acesse o site da CCBB e veja a programação e
as sinopses do filme.

OCUPAÇÃO INEZITA BARROSO
Até o dia 05 de novembro, o Itaú Cultural
apresenta a amostra “Ocupação Inezita Barroso”. Com a
continuidade

do ciclo

de Ocupações

dedicadas

"A ERA DOS GAMES"
Esta em cartaz na Bienal São Paulo até 12 de

a

novembro, a exposição “A Era dos Games”, que mostra os

mulheres expressivas na arte e cultura brasileiras, é a vez

60 anos de história dos jogos eletrônicos. Ela apresenta

da musa da musica caipira, Inezita Barroso, ser

desde o primeiro console até as mais avançadas

homenageada.

tecnologias de imersão virtual. Será possível interagir com

Veja a programação no site do Itau Cultural e
não perca outros eventos no espaço cultural.

mais de 150 games icônicos, como Tetris, Space Invaders
e The Machines - Bride of Pinbot.
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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

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA

