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NOTA DO DIRIGENTE
Prezado leitor, 2017 não foi um ano fácil, porém com a sua colaboração, conseguimos realizar nosso trabalho da
melhor forma possível.
Segue a última edição do Boletim Informativo deste ano. Ele está repleto de boas notícias. Boa leitura.
Agradeço o empenho e a dedicação de todos. Aproveito para desejar a você e toda sua família um Natal
maravilhoso, que o Menino Jesus os abençoe. Que 2018 venha cheio de esperança, paz, saúde e muitas realizações!
São os meus sinceros votos.

Airton Cesar Domingues
Dirigente Regional de Ensino

NÚCLEO PEDAGÓGICO
FEIRA DE CIÊNCIAS
Na 1ª Feira de Ciências da Diretoria de Ensino Regional, realizada
no dia 08 de dezembro, foi possível confirmar o perfil dos estudantes que
temos na rede estadual: alunos protagonistas,

criadores de seus

experimentos, principais agentes de construção dos seus saberes.
O evento teve a participação de 20 expositores, sendo 15 escolas e
5 expositores parceiros;

todos reunidos nas dependências do

Carapicuíba Plaza Shopping.
Além das ações, experimentos científicos, explicações conceituais
para o público, tivemos atrações musicais do professor Marquinhos (um
dos professores orientadores da Feira de Ciências) & banda e em um Alunos apresentando o experimento científico.
outro ambiente, palestras com Rodrigo Garcia, que tratou sobre
empreendedorismo para alunos e professores. Além da exposição dos
trabalhos no shopping, a equipe da DER projetou a exposição virtual dos
trabalhos realizados pelos alunos. Resultado: cerca de 10 mil acessos e
muitos “likes” obtidos nessa 1ª. feira virtual.
No dia 14, os professores e alunos foram premiados e receberam
os certificados em reconhecimento pelo trabalho realizado na 1ª Feira de PCNP Edilson, Afonso e Miler; Dirigente
Regional Profº Airton cesar Domingues e a
Ciências. Parabéns aos alunos, à equipe de PCNP da área de Ciências Diretora do Núcleo Pedagógico Mônica Estevam
da Natureza, aos professores orientadores e aos parceiros que (foto da esquerda). Alunos recebendo o
certificado (foto baixo).
acreditaram nos trabalhos dos alunos, bem como na realização deste
evento.
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E.E. Dr. Benedito de Lima Tucunduva

E.E. Professora Hadla Feres

E.E. Gov. André Franco Montoro

E.E. Prof. Carlos Ferreira de Morais

E.E. Alberto Kenworthy

E.E. Ds. Edgard de Moura
Bittencourt

E.E. Profª. Elisabeth
Silva de Araujo

E.E. Prof. Natalino Fidêncio
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E.E. Profª Erotides Aparecida Oliveira da Silva

E.E. República do Peru
E.E. Basilio Bosniac

E.E. Ana Rodrigues de Liso

E.E. Profº Luiz Pereira Sobrinho
E.E. Victorio Fornasaro
DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA

BOLETIM INFORMATIVO

5

5

EXPEDIÇÃO OFFICE 365

A SEE (Secretaria de Estado da Educação) vem

gerando esforços no sentido de operacionalizar os e-mails
institucionais, Google e Microsoft. Nessa direção, a equipe da
CGEB/CETEC, coordenada por Eva Margareth Dantas, reuniu
esforços em planejar e executar ações que disseminassem as
informações sobre a licença de uso do pacote Office Mix, por
meio da apresentação e da experimentação de algumas

Foto 1

ferramentas de cooperação na gestão escolar e nas ações
pedagógicas nesses últimos anos.
Neste ano, a Diretoria de Ensino de Carapicuíba foi
escolhida como polo de formação para a “Expedição Office 365”.
Compuseram esse Polo os representantes das Diretorias de
Ensino Regionais de Osasco, Taboão da Serra, Itapevi, Caieiras
e Carapicuíba. No período da manhã, o público alvo foi com os

Foto 2

gestores e à tarde, foi com os professores PEB II. Leandro

Holanda, formador da Microsoft, apresentou uma metodologia de Leandro Holanda em formação com gestores (foto 1) e
trabalho online de forma abrangente e operacional para aplicação com professores (foto 2). Foto: Kleber Nascimento
tanto administrativa quanto pedagógica.

Outros aplicativos trabalhados foram o Sway, onde o
usuário pode criar apresentações e exposições de materiais
para

pesquisas;

aplicativo

Forms,

para

criação

de

formulários, listas, planilhas e questionários tais como
elaboração de avaliações otimizando assim, o trabalho
docente; o Skype for Bussines para o contato via vídeo e
como trabalhar uma videoconferência com várias conexões
online e por último, o formador Leandro apresentou o
programa Power Point Office Mix (acesse o site e faça o

Foto 3

download do Power Point) que facilita a elaboração de slides
As ferramentas trabalhadas na plataforma do e- com vídeo, por exemplo, na criação de videoaulas e de
mail institucional da Microsoft (Outlook) converteram para tutoriais.

uma nova visão e ideologia de trabalho, primeiramente,
criando grupos para comunicação e trabalhos voltados para
o

desenvolvimento

do

ensino

e

aprendizagem.

Foto 4

Foi

analisado também o aplicativo OneDrive em dispositivos
móveis

para

o

arquivamento,

a

percepção

de

compartilhamento e sincronização de documentos, fotos e
vídeos.
O acesso ao site Microsoft Education oferece
aos educadores cursos, metodologias de trabalhos e
conexão com outras vertentes de ensino.

Gestores no período da manhã, na foto 3. Professores no período
da tarde, na foto 4.
foto: Kleber Nascimento
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Agradecemos e parabenizamos os gestores e
professores pela participação e a interação durante a
formação. Aos formadores, Eva Dantas e Leandro
Holanda pela cooperação e ajuda na condução das
capacitações

no polo Carapicuíba; aos Diretores do

Núcleo Pedagógico, PCNP responsáveis pela área de
Tecnologia educacional e seus pares, e aos Diretores
do NIT pela atenção, cooperação e colaboração na
disseminação das informações aos convidados para a
formação.

CONFRATERNIZAÇÃO
COM DIRETORES E PROFESSORES COORDENADORES
No dia 14 de dezembro foi realizado o evento de
encerramento do ano letivo de 2017 para os Diretores e
Professores Coordenadores. O objetivo foi parabenizar e
agradecer os gestores pelo trabalho realizado neste ano,
foi um evento singelo de confraternização e de emoções
múltiplas contemplando o espírito de trabalho em equipe e
a gratidão a todos pelos objetivos alcançados.
Começamos o evento com uma música leve
cantada pelos funcionários da Diretoria de Ensino de
Carapicuíba (Flávio-PCNP LEM, Mônica Nery-PCNP Anos
Iniciais, Débora-RH e Jefferson-Técnico do NIT) que
contagiaram o público, resultando em alguns momentos
um grande coral.

PCNP Flávio Wilson, Mônica Nery, Debora (RH) e Jefferson
(técnico do NIT) realizando a apresentação musical.
Outras atrações fizeram parte do evento, o Stand
Up de Daniel Sales com situações humorísticas do
cotidiano. Após o Coffee Break, a palestra de Jairo De
Paula trouxe uma reflexão necessária para nós, seres
humanos, mas o recado motivacional foi principalmente
para os gestores. Foram palavras que sensibilizaram o
público. Os temas sobre ‘família’ (pai, mãe e irmão) e
‘escola’ foram abordados como instituições significativas
para a construção do ser moral e ético perante a
sociedade contemporânea, porém é imprescindível que
todo esse cenário seja permeado pelo verbo “Amar”.
Por fim, os representantes de cada Núcleo e
Centro agradeceram pela atenção e colaboração dos

Apresentação de Stand Up com Daniel Sales.
Foto: Kleber Nascimento.

gestores em relação às demandas e solicitações enviadas
para as escolas.
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Representando o NPE, a PCNP Fabiana leu um texto
poético em tom de gratidão e esperança, desejando sorte para os

Foto 1

Diretores ingressantes e boas vibrações para o próximo ano.
Agradecemos a equipe gestora pela presença e parabenizamos o
trabalho realizado neste ano de 2017, assim como, a equipe da
Diretoria de Ensino que realizou todo o processo e planejamento do
evento. Boas festas e um Próspero 2018.

Foto 4

Foto 2
Foto 3

Funcionários dos Núcleos e
Centros agradecendo os gestores
(foto1).
Palestra motivacional com Prof.
Dr. Jairo De Paula (foto 2).
A PCNP Fabiana recitando o
texto em homenagem ao público
(foto 3).
Prof. Dr. Jairo De Paula
autografando o livro adquirido
pelo Professor Coordenador
Celso (foto 4).

Parabéns aos aniversariantes do mês de dezembro!!!
Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.
Acessem o endereço:
recadastramentoanual.sp.gov.br
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JEESP - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2017

No dia 14 de dezembro, foi realizada uma cerimonia de premiação e encerramento do JEESP 2017 da nossa região
com a presença dos gestores, professores e alunos.
Os jogos escolares aconteceram entre o período de março a outubro de deste ano, sendo disputados em quatro
categorias envolvendo de cerca de 20 mil alunos somente de nossa Diretoria. Algumas de nossas equipes e alunos -atletas
foram campeões regionais e se classificaram para finais estaduais. Mencionamos a seguir:


Categoria Mirim (faixa etária de 12 à 14 anos): Vôlei Masculino e Hand Feminino - E.E. Sidronia Nunes Pires;
Atletismo - E.E. Alberto Kenworthy e E.E. Engenheiro Mario Sales Souto. O local de disputa foi em Praia Grande-SP.



Categoria Infantil (faixa etária de 15 à 17 anos): Atletismo - E.E. Toufic Joulian e E.E. Willian Rodrigues Rebuá. O
local de disputa foi em Bragança Paulista.
Os participantes alunos-atletas e professores passaram por quatro etapas e representaram, brilhantemente, a nossa

Diretoria de Ensino na postura e conduta sócio desportiva.
Houve nesta premiação a entrega de medalhas para todos os atletas melhores colocados na fase regional (inter-DE:
Carapicuíba, Itapevi, Osasco, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra) e também as escolas que na classificação geral da
Diretoria de Ensino tiveram maior pontuação na participação dos JEESP. Estas, receberam o troféu itinerante e terão direito
de expô-lo nas dependências da escola por um ano.
Parabenizamos todos alunos-atletas, professores, equipe gestora das escolas participantes do JEESP e a equipe da
Diretoria de Ensino de Carapicuíba e região pelo desempenho e envolvimento em todas as etapas. Até o próximo!

Classificação Geral JEESP 2017 Categoria Infantil.

Classificação Geral JEESP 2017 Categoria Mirim.
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CLASSIFICAÇÃO GERAL JEESP 2017 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CARAPICUÍBA

DIRETORIA DE ENSINO DE CARAPICUIBA

10

BOLETIM INFORMATIVO

10

PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA - 2017
No dia 8 dezembro foi realizado o evento de amostra dos
trabalhos dos Vice-diretores do Programa Escola da Família.
O evento foi marcado pelas apresentações dos professores e
alunos que participaram das atividades educativas que o programa
oferece aos fins de semana. Em destaque, a apresentação da Jade
Oliveira E.E. Kenkity Simomoto que participa como voluntária no
projeto “Comunidade Leitora”, as participações de danças e peças
musicais foram apresentadas pela equipe de alunos da E.E. Jorge
Julian que trouxeram cantigas de roda; já os alunos da E.E. Flora
Stella apresentaram um balé clássico; os alunos da E.E. Maria de

O
Dirigente
de
Ensino Profº Airton
Cesar
Domingues
fazendo a abertura
do evento, ao lado o
Vice-diretor Marcus.

Lourdes Teixeira trouxeram a apresentação de dança do gênero Kpop
(música pop coreana) e o fechamento das apresentações ficou com a
E.E. Esmeralda Becker que trouxe a dança Zumba organizada pela
professora Rosemeire Aráujo.

Apresentação de Jade de Oliveira, da E.E. Kenkiti Simomoto
Os gestores do PEI foram contemplados com um
delicioso café da manhã e muita música diversificada para
todos os gostos.
Parabenizamos os Vice-diretores do Programa
Escola da Família pelo trabalho realizado neste ano, bem
como os responsáveis pelo evento e pela a iniciativa de
motivar e compartilhar as ações com a comunidade escolar.
Recepção dos convidados com café da manhã feito pela
equipe de Vice-diretores do Programa Escola da Família.

Vice-diretores do Programa Escola da Família da região de Carapicuíba.
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ABERTURA DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS
No dia 05 de dezembro, as portas da E.E.
Fernando Nobre foram abertas para o cerimonial de
autorização para inicio das obras de reforma das Unidades
escolares da região de Cotia. A cerimônia teve a presença
das seguintes autoridades: o Prof. Dr. José Renato Nalini
(Secretário da Educação de São Paulo), o Sr. Rogério
Franco (Prefeito Municipal de Cotia), Sr. André Luiz
Vasques (Secretário Municipal de Educação de Cotia), Sr.
Marcio Camargo (Deputado Estadual), Sr. João Cury Neto
(Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo), Professor Airton Cesar Sr. Rogério Franco (Prefeito Municipal de Cotia); Sr. Marcio
Camargo (Deputado Estadual); Professor Airton Cesar
Domingues (Dirigente Regional de Ensino) e o Sr. José Domingues (Dirigente Regional de Ensino); Prof. Dr. José
Teodoro Filho (Diretor da Escola Fernando Nobre, uma das Renato Nalini (o Secretário da Educação de São Paulo); Srº
João Cury Neto (Presidente da Fundação para o
contempladas para a reforma). Acompanharam a cerimônia Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) e Srº
os diretores das escolas da região que também serão José Teodoro Filho (Diretor da Escola Fernando Nobre).
contempladas com obras:


Diretora da escola Batista Cepelos: Lauriene Maria
da Conceição;



Diretora da escola Conceição da Costa Neves:
Milena Rodrigues Furtado;



Diretora da escola Fernão Dias Paes Leme: Elaine
Muniz de Oliveira;



Diretor da escola José Barreto: Sebastião Archilia;



Diretora da escola Odair Pacheco Pedroso: Elizete
Apresentação dos alunos da E.E. Fernando Nobre. Na foto
abaixo, as autoridades com os diretores das respectivas escolas
Diretor da escola Pedro Casemiro Leite: Alesandro que estarão em obras.
Foto: Kleber Nascimento.
Nunhoz Cereso;
Rizzi Silva;




Diretora da escola Sidrônia Nunes Pires: Ilda O destaque foi a apresentação do trabalho dos alunos com o
tema ‘Os Malefícios do uso do Celular no Corpo Humano’,
Marrom.
projeto orientado pelo professor Marquinhos, de Ciências.
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6º FESTIVAL DE BANDAS - E.E. TOUFIC JOULIAN
O 6º Festival de Bandas, da E.E. Toufic Joulian, é um projeto idealizado,
organizado e realizado pelo Grêmio Estudantil com o apoio da gestão e de parceiros.
O projeto contou com a presença de alunos, professores, gestão, pais e comunidade
em geral. As bandas são compostas por alunos, porém, é permitido integrantes que
não sejam alunos da Unidade Escolar. Os educandos objetivam com esta ação tornar
pública a diversidade e a identidade cultural, pois assim os alunos têm como
representar e serem representados como fomentadores da produção de conteúdo
cultural, além de conhecer a variedade de grupos e estilos musicais e refletir sobre a
necessidade de criação e consumo dessa cultura. Nessa edição, a banda AVVEK fez
a abertura do festival, e a banda Codes for Alive (banda vencedora do festival do ano
de 2016) fez um show de encerramento.
Para organização e realização do projeto, com apoio da gestão e parceiros,
o Grêmio produz panfletos, cartazes, camisetas, decoração e até a premiação. Entre
as bandas que se apresentaram, as seguintes se destacaram e foram premiadas:

1º lugar - banda AVVEK.

2º lugar - banda Luque.
Parabenizamos às equipes da unidade escolar
pelo excelente projeto, os quais estimulam a participação
dos alunos, pais e grupo escolar.

3º lugar - Bruno Pereira. Na foto ao lado a Professora
Coordenadora Queila registrando o evento em uma self.
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INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
INTRANET - ESPAÇO DO SERVIDOR
O período de férias está chegando! Não deixe de acessar a Intranet Espaço do Servidor e continuar participando
dos sorteios. Confira os que estão vigentes e concorra:
 Ingressos para o ‘Fuerza Bruta’;
 Ingressos para o Parque Ecológico Sitiolândia, em Caieiras;
 Bolsa integral para o curso de pós-graduação em Gestão Educacional, no Damásio;
 Bolsas integrais para o curso online “Técnicas de Estudo para Concursos Públicos”, da Logga Cursos Preparatórios.

#CHINAEEU
As inscrições do concurso audiovisual “China e Eu”
podem ser realizadas até 22 de dezembro. Essa é uma excelente
oportunidade para os estudantes do Fundamental, Médio e EJA –
Educação para Jovens e Adultos. A iniciativa do Consulado da
China e do Instituto Confúcio tem como objetivo estimular o
conhecimento sobre a cultura chinesa entre os alunos e as
alunas da rede estadual de São Paulo. O intuito do concurso é
valorizar os trabalhos dos estudantes que abordem a cultura,
culinária, economia e outros aspectos do estilo de vida chinês
sob a ótica do jovem brasileiro. A iniciativa reforça os laços de
amizade entre os povos brasileiro e chinês, além de promover a
cultura estrangeira, essencial para o desenvolvimento dos jovens
no mundo.
Acesse o site do Consulado Chinês e veja mais sobre o
concurso, e leia o regulamento e participe dessa ação.

CADERNO DO ALUNO DE MATEMÁTICA TERÁ VERSÃO DIGITAL EM 2018
A Secretaria Estadual de Educação, lançará em 2018 um projeto
-piloto no formato de um aplicativo, em parceria com a Microsoft e Digital
Pages, para os dispositivos móveis e na web. Com a disponibilidade do
conteúdo do livro digital, os alunos poderão responder as questões
digitalmente e ter acesso a vídeos, áudios, animações, simulações de
objetos 3D e games. Já o professor poderá acompanhar o aluno pelo
aplicativo com informações para o acompanhamento da aprendizagem do
aluno. O aplicativo não necessitará de acesso ao WI-FI.
Acesse o site da SEE e veja o vídeo de apresentação do App.
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BIKE TOUR SP

MASP - HISTÓRIAS DA SEXUALIDADE
Esta em cartaz, até o dia 14 de fevereiro, a exposição
“Histórias da sexualidade” que objetiva um debate, urgente na
atualidade, cruzando temporalidades, geografias e meios.
Episódios recentes ocorridos no Brasil e no mundo trouxeram à
tona questões relativas à sexualidade e aos limites entre
direitos individuais e liberdade de expressão, por meio de
embates públicos, protestos e violentas manifestações nas
mídias sociais.
Acesse o site do Masp e veja outras programações.

Bike

SP

Tour

é

um

passeio

de

bicicleta gratuito formado por grupos de até 10 pessoas
que pedalam acompanhados por dois monitores e com um
equipamento de áudio acoplado no capacete, que informa
dados e curiosidades dos pontos culturais visitados, em
português e inglês.
Acesse o site Bike Tour SP inscreva-se e
contribua no dia com 2 kg de alimentos não perecíveis
que serão doados às instituições assistenciais.

LITERATURA
A mostra “A Construção do Patrimônio” ocupa
a Caixa Cultural com obras de Tarsila do Amaral, Mário de

GUERRILLA GIRLS: GRÁFICA, 1985-2017
Veja também no MASP, a exposição retrospectiva
com 116 trabalhos do grupo, incluindo dois novos cartazes
brasileiros, baseados nas obras mais conhecidas das Guerrilla
Girls. Formado em 1985, em resposta a uma exposição
realizada em 1984 no Museum of Modern Art (MoMA), em
Nova York, os curadores do MASP vêm demonstrar o ativismo
feminino com a linguagem direta do Guerrilha Girls.

Andrade, Lúcio Costa, entre outros grandes artistas. a
exposição fica em cartaz entre 10 de janeiro e 4 de março,
a exposição é dividida em 12 ambientes e traz Marcel
Gautherot, Germano Graeser, Eric Hess, Oscar Niemeyer,
Pierre

Verger,

Mestre

Vitalino

e

uma

réplica

de

Aleijadinho.
Acesse

o

site

Caixa

Cultural

e

veja

as

programações e exposições da instituição.
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A equipe do Boletim
Informativo da DERC
deseja a
todos os servidores...
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QUEREMOS OUVIR
VOCÊ LEITOR
A equipe do Boletim Informativo da
DER 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
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