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NOTA DO DIRIGENTE
Prezado leitor,
A Secretaria Estadual da Educação apresenta algumas novidades para dinamizar os procedimentos pedagógicos
nas Unidades Escolares. Por meio da tecnologia digital, os aplicativos “Leitor Resposta” e “Di@rio de Classe” foram
otimizados, recebendo algumas melhorias. Já os responsáveis e alunos podem ter acesso a vida escolar pelo novo
aplicativo “Minha Escola”.
Com esses aplicativos o acompanhamento, o monitoramento, o acesso aos dados e aos indicadores de
aprendizagem podem ser realizados por qualquer dispositivo móvel.
Segue a primeira edição do Boletim Informativo deste ano. Ele está repleto de boas notícias. Boa leitura.

Airton Cesar Domingues
Dirigente Regional de Ensino

APLICATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEE)
A CGEB, CIMA e DETEC promoveram a videoconferência no
dia 5 de fevereiro, com o objetivo de apresentar, orientar e divulgar o
uso dos aplicativos mobile. Em destaque, o novo aplicativo “Minha
Escola”, que representa o grande avanço na tecnologia de informação
educacional, permite, em tempo real, acompanhar o rendimento
escolar, tanto pelos pais e responsáveis como os próprios alunos.
Além disso, houve a reformulação dos Aplicativos “Leitor
Respostas”, voltado para a leitura da folha de resposta da Avaliação
de

Aprendizagem

em

Processo

(AAP)

com

os

pontos

de

sincronização revistos e aperfeiçoados com melhoria na interface e do
“Di@rio de Classe”, tornando-o mais intuitivo e fácil para o
lançamento das frequências, dos conteúdos, das avaliações, dos
trabalhos e das notas. Outra novidade deste aplicativo é a
sincronização de informações com a Secretaria Escolar Digital (SED),
permitindo a digitação no modo offline com posterior migração dos
dados quando o aplicativo estiver conectado a rede (os gestores
podem consultar os lançamentos de informações no aplicativo).
Lembramos que o GOE de cada Unidade Escolar deverá
associar e inserir o horário de aulas e turmas do professor na SED
para a utilização do aplicativo.

Os aplicativos estão disponíveis só para sistema
operacional Android no Play Store. Futuramente, os
aplicativos serão desenvolvidos para o sistema IOS.
Acesse já e aproveite a oportunidade e visite a Play
Store e veja os benefícios que os aplicativos trazem para
o trabalho pedagógico do dia a dia.
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REUNIÃO DE TRABALHO COM OS DIRETORES

No dia 09 de fevereiro, foi realizada a reunião com os
Diretores para o direcionamento do trabalho administrativo de
2018.

Os

Núcleos

e

Centros

da

Diretoria

de

Ensino

apresentaram as ações para este ano e os parceiros que
cooperarão expressaram suas propostas de trabalho em 2018.
Aproveita-se um dos momentos da reunião para dar as boas
vindas aos Diretores ingressantes.
Os Diretores dos Núcleos explicaram as demandas da
Secretaria da Educação e os procedimentos que as escolas
terão que realizar para cada informação.
Cada parceiro apresentou suas propostas e ações
considerando o alcance dessas em algumas escolas em 2018.
Durante a parada para o café, oferecido por um dos

Dirigente de Ensino Professor Airton Cesar Domingues
explicando as questões administrativas.
Foto: Kleber Nascimento

parceiros, os Vice-diretores do Programa Escola da Família
(PEF) prepararam a recepção festiva para descontrair o público.

Foto 1

A Vice-Diretora do PEF Andrea Jorge Félix, o Dirigente de
Ensino Airton Cesar Domingues, PCNP do PEF Patrícia
Losada e a Diretora do NPE Mônica Estevam.
Foto: Kleber Nascimento

Apresentação de um dos parceiros.
Foto: Kleber Nascimento

Parabéns aos aniversariantes do mês de fevereiro!!!
Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.
Acessem o endereço:
recadastramentoanual.sp.gov.br
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NÚCLEO PEDAGÓGICO
PLANEJAMENTO 2018
O

Núcleo

“Planejamento

Pedagógico
2018”

para

realizou

a

Orientação

Professores

Técnica

Coordenadores

Pedagógicos. O encontro teve como foco a análise dos documentos
oficias visando a organização do trabalho escolar nos 3 dias de
Planejamento: Acolhimento; Atividades diagnósticas; Semana de
Apoio às Aprendizagens (de 19 de fevereiro a 02 de março) e a
Aplicação da 18º Avaliação de Aprendizagem em Processo (26 de
fevereiro a 02 de março).
A formação contemplou momentos de reflexão da Avaliação
da Aprendizagem em Processo (AAP) considerando significativos
debates em torno dessa prática por demonstrar a real condição de

Dirigente de Ensino Professor Airton Cesar Domingues
aprendizado do aluno de forma individual. Em seguida, analisando iniciando os trabalhos.
os indicadores, atentou-se na identificação das habilidades em SMC
(Situação Muito Crítica) – abaixo de 25% de acerto e habilidades em
SC (Situação Crítica) – entre 25 e 50% de acerto, momento esse
considerado importantíssimo para a elaboração do Plano de Ação
da Coordenação Pedagógica, Plano de Ação dos Professores
(compilado das disciplinas) e acompanhamento pedagógico das
ações.
PCNP Fabiola Ferrari e Mônica Nery apresentando o material da
formação para os professores Coordenadores dos Anos Iniciais.

PCNP Edilson, William e Miler realizando as atividades
com os professores Coordenadores do Anos Finais e
ensino Médio.
sores Coordenadores pensem juntos em ações para os
Anos Iniciais.
O ponto de discussão principal é o Professor
ter conhecimento das especificidades das crianças que
permitirá planejar atividades significativas, propiciar
Nos Anos Iniciais, as PCNP Fabiola Ferrari e Mônica
Nery

apresentaram

os

elementos

que

caracterizam

o

planejamento de trabalho dos Anos Iniciais. Os principais
objetivos foram analisar os indicadores e metas para atingir
resultados esperados, detectar o que deu certo, pontuar o que
foi frágil e corrigir as falhas. As informações servirão de base

uma produção infantil rica e original e ampliar seus
conhecimentos. Durante a formação foi apresentada a
análise dos indicadores avaliativos para a eficácia do
planejamento e replanejamento.
O material encontra-se no site da Diretoria de
Ensino.
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BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS
E.E. WILLIAM RODRIGUES REBUÁ
“Uma das premissas do Programa Ensino
Integral são as disciplinas eletivas, uma das inovações
metodológicas da Parte Diversificada, as quais envolvem
as diferentes áreas de conhecimento e pressupõem a
diversificação

de

situações

didáticas,

pois

visam

aprofundar, enriquecer e ampliar estudos relativos aos
conteúdos das áreas de conhecimento contempladas”. Foi
com este início que a equipe da professora Irani de

Apresentação para os alunos da escola Castelo Encantado.

Oliveira e Marília Gouveia Ferreira da E.E. Prof. Willian
Rodrigues Rebuá realizaram o projeto ““Ação Solidaria” na
Escola Municipal Castelo Encantado. O objetivo foi
conscientizar o aluno do Ensino Médio de seu papel social
em sua comunidade e a troca de experiências entre
alunos de diferentes idades na busca pela empatia. Essa
experiência para os alunos do Ensino Médio trouxe a
possibilidade

de

refletirem

sobre

os

princípios

da

solidariedade e, para os alunos da pré – escola, o
conhecimento a cerca dos passos da escolarização e
desenvolvimento humano.

Professoras Silvia e Luciana com alunos.

Professora Camila com alunas da escolinha Castelo
Encantado e na foto abaixo Professoras Irani e Marília.
Professores Luciano e Eliane com alunos
do Rebuá a caminho da escolinha Castelo
Encantado.
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INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
INTRANET - ESPAÇO DO SERVIDOR

Não deixe de acessar a Intranet Espaço do Servidor, confira os materiais disponíveis e sorteios que estão
vigentes e concorra:
 Material do planejamento e da sequencias didáticas para a Semana de Apoio às Aprendizagens;
 Passeio de quadrículo na cachoeira, realizado pelo Aventurando, em Socorro.

OLIMPÍADA DE ASTRONOMIA
Os estudantes das escolas da Secretaria da Educação
de São Paulo podem testar o seu conhecimento no assunto e se
inscrever na nova edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia
(OBA). Para participar, as unidades interessadas devem se
inscrever até 18 de março no site da organização OBA e
preencher a ficha cadastral disponível. Em 2017, foram mais 1
mil medalhas conquistadas por alunos do Ensino Fundamental e
Médio da rede estadual.
Dividida em 4 níveis de dificuldade, a competição tem
como principal objetivo incentivar estudantes do 1º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio a se interessarem pela
ciência. Não é necessário um número mínimo de inscritos por
escola. As provas devem ser realizadas obrigatoriamente no dia
18 de maio, com o horário estabelecido pela própria unidade.
Acesse o site OBA para mais informações e participe.

PINACOTECA - CURSO PARA PROFESSORES
O

Museu

como

ferramenta

de

inclusão

sociocultural é tema de curso promovido pela Pinacoteca do
Estado. Até 7 de março, educadores que desenvolvam
projetos e programas sociais podem participar da préseleção. A formação tem 28 vagas e acontece de março a
julho, na Pinacoteca.
O objetivo é oferecer ao participante subsídios
para a elaboração, execução e avaliação de projetos
educativos

em

arte

e

cultura

voltados

à

inclusão

sociocultural.
Acesse o site da Pinacoteca realize a préinscrição, aproveite e veja mais informações do curso.
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MOSTRA DE CINEMA:
MULHERES DO JAPÃO

Reaberto no aniversário de São Paulo, no dia 25 de
janeiro, após dois anos de reforma, o Edifício Altino Arantes,
mais conhecido como "Banespão", no centro da cidade, agora
oferece onze andares de atrações de cultura e lazer incríveis,
como pista de skate, mostra de Vik Muniz e loft de luxo. O
tradicional passeio ao mirante com visão de 360 graus também
voltou a funcionar, os ingressos e outras atrações podem ser
adquiridos na portaria ou pelo site.

Até o dia 5 de março, a mostra “Mostra de
Cinema: mulheres do Japão” trará filmes que abordam, de
forma positiva e sutil, o tema da feminilidade e
empoderamento feminino e que ressaltam valores como
determinação, perseverança, união, amizade e laços

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO
DE SÃO PAULO NO ITAÚ CULTURAL
Entre os dias 1 e 11 de março acontece em São
Paulo a quinta edição da MITsp – Mostra Internacional de
Teatro de São Paulo. Neste ano, o evento apresenta 11

familiares, além dos dramas e dificuldades que a mulher
japonesa tem de lidar em diferentes épocas e aspectos da
vida. Apoio e curadoria da Fundação Japão – São Paulo.
Acesse o site CCBB e confira a programação da
mostra.

MASP - ALEIJADINHO

espetáculos nacionais e internacionais, além de atividades
reflexivas e pedagógicas. Como um dos realizadores da

O MASP inaugura o ciclo de 2018, dedicado às

mostra, o Itaú Cultural recebe algumas dessas atividades: o histórias afro-atlânticas, com a exposição de Aleijadinho,
espetáculo britânico sal, ciclo de debates, masterclass e no dia 9 de março. Uma das principais referências da arte
seminário. Confira a programação da 5ª MITsp.

sacra, do barroco e do rococó no Brasil, a mostra
apresenta cerca de 50 obras, que incluem esculturas
devocionais de Aleijadinho, além de mapas, gravuras,
fotografias, pinturas e esculturas de viajantes e outros
artistas, que contribuem para a compreensão do contexto
e da influência do artífice mineiro na história da arte
brasileira.
Confira a programação de outras exposições no
site do MASP.
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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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