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NOTA DO DIRIGENTE
Prezado leitor,
O Método de Melhoria de Resultados (MMR) faz parte do Programa Gestão em Foco da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, cujo objetivo é promover a melhoria contínua da qualidade do aprendizado nas Diretorias de Ensino e
nas escolas. Vale a pena lembrar que o programa é a união de metodologia e ferramentas que auxiliam a implementação
das políticas educacionais da Secretaria de Estado da Educação a partir da utilização da plataforma Foco Aprendizagem,
vislumbrando atingir melhores resultados no processo de aprendizagem dos alunos a partir dos resultados do IDESP. Sob
esta perspectiva, nos dias 22 e 23 de março, as representantes da Consultoria Falconi Educação e da SEE/SP, Thaiane
Pereira e Rosângela, estiveram na Diretoria para auxiliar o Comitê Regional na implementação do MMR. Dessa forma, a
equipe promoveu formação para todos os Supervisores, Diretores de centros e os PCNP desta Diretoria, com posterior
início do plano da DE.
Para

garantir

o

sucesso

da

implementação

do

MMR

na

Diretoria

e

nas

escolas

da

Rede

e alcance dos resultados esperados, é necessário o fortalecimento dos três pilares - Liderança, Método e Conhecimento
Técnico - por todos os envolvidos.
Boa leitura.

Airton Cesar Domingues
Dirigente Regional de Ensino

Formação do MMR para a equipe da Diretoria de Ensino.
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NÚCLEO PEDAGÓGICO - OFFICE 365 - 2018
Nos dias 14 e 15 de março foi realizada a
orientação técnica Tecnologia Educacional

voltada

para os aplicativos online do Office 365. A formação
teve como objetivo compreender e operacionalizar os
aplicativos da Microsoft e a sua inserção no trabalho
pedagógico cooperando no desenvolvimento das
principais atribuições do professor através do Email
Institucional.
O público-alvo foram os professores dos Ciclo I,
II e do Ensino Médio. O grupo interagiu de forma
online os aplicativos compartilhando e sincronizando
os documentos.
Outro ponto significativo

foi o estudo

do

processo e informação para o aperfeiçoamento da
operacionalização da plataforma Outlook com base na
criação

de

grupos

para

trabalhos

coletivos

e

cooperativos.
Os

participantes

OneDrive,

serviço

da

navegaram

também

Microsoft que

permite

no
o

armazenamento e compartilhamento online de pastas
e arquivos, a sincronização na criação de documentos
de forma coletiva.

Grupo da da formação do dia 15 de março.
Foto: Mônica Nery.
O último aplicativo estudado foi o Forms. Essa
ferramenta possibilita a criação de formulários e de
questionários,

permitindo

a

criação

de

avaliação,

aperfeiçoando para a teoria de resposta ao item e
levantamento de dados pelo formulário.
Acesse o E-mail Institucional pela Secretaria
Escolar Digital (SED) ative e comece a utilizar os
aplicativos do Office 365 da Microsoft.

PCNP Kleber Nascimento iniciando os trabalhos.
Foto: Mônica Nery
O

Sway,

aplicativo

para

criar

apresentações,

informações em boletins e um meio de comunicação,
proporcionou

aos

participantes

um

novo

olhar

de

apresentação de conteúdo, principalmente, de construção de
comunicação com o aluno.
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BOAS PRÁTICAS, NÓS MOSTRAMOS
E. E. VICTÓRIO FORNASARO
Sempre

é

significativo

mostrar

trabalhos

interessantíssimos dos atores escolares, sendo assim, a
equipe da disciplina Educação Física, liderados pelos
professores Valdemir e Celso da E. E. Victório Fornasaro,
elaboraram a organização de um festival de dança e
expressões corporais e a organização de um campeonato
esportivo (xadrez, tênis de mesa, handebol, futsal,
voleibol,

dodgeball,

flagbol,

atletismo,

desfile

e

apresentações de dança) com o acompanhamento dos
professores de Educação Física.

Alunos realizando atividades em diversas modalidades.
Contemplando, principalmente as habilidades exigidas
do Currículo Oficial, o desenvolvimento motor, afetivo-social e
cognitivo, assumem diferentes relações nos conteúdos, conforme
a faixa etária dos alunos.
Espera-se que os alunos por meio deste projeto
possam melhorar, adquirir, ampliar e ter acesso a alguns
componentes essenciais da Educação Física Escolar.
Parabéns

aos

alunos

e

professores

pela

ação

realizada.

A semana de atividades proporcionou a todos os
educandos do ciclo II, e 1º Séries do Ensino Médio, a
vivência em atividades rítmicas e de expressões corporais
jogos, em outras modalidades esportivas, lúdicas e
competitivos.
O objetivo do projeto da disciplina de Educação
Física na escola e sua relação com a saúde na visão dos
professores é despertar nos alunos o conhecimento da
importância do trabalho em equipe, do respeito as regras,
levando-os a interagir com harmonia no convívio social no
qual convive.
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INFORMES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
VESTIBULAR FATEC

Esta aberta, até o dia 05 de abril de 2018, a inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 2º SEM/18 da
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC).
Veja a programação para o Processo Seletivo Vestibular 2º SEM/18:


De 08/05 até às 15h do dia 08/06/2018 - Inscrições do Processo Seletivo no site www.vestibularfatec.com.br



26/06/2018 - Divulgação dos locais de Exame;



01/07/2018 (domingo), às 13h - Exame – duração da prova: 5 horas;



01/07/2018 (domingo), a partir das 18h30min - Divulgação do gabarito oficial;



20/07/2018 - Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do desempenho dos candidatos;



23 e 24/07/2018 - Matrícula da 1ª lista de convocação;



25/07/2018 - Divulgação da 2ª lista de convocação;



26/07/2018 - Matrícula da 2ª lista de convocação;



Valor da taxa de inscrição R$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

EDUCADORES PODEM CONTRIBUIR COM A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo começa a
aprofundar as discussões e o planejamento sobre a implementação de
um novo currículo oficial do estado, orientado pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Durante os meses de março a novembro, os professores,
gestores e técnicos vinculados às escolas públicas em todo o estado
poderão participar do processo colaborativo. A primeira delas é
engajando

sua

escola

a

estudar

o

material

de

referência

disponibilizado pelo MEC no site da BNCC. A segunda é a participação
dos municípios em pesquisa que objetiva levantar os currículos já
utilizados e o interesse de adesão ao processo de (re)elaboração
curricular. Os municípios que aderirem enviarão seus currículos para
estudo da equipe de (re)elaboração do currículo paulista.
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Os

educadores

poderão,

ainda,

participar

6

de

seminários que serão executados em todas as regiões do
estado para a criação de grupos de trabalho para aprimorar o
texto inicial do novo currículo paulista escrito com base em
todos os documentos recebidos e a BNCC. Também será
possível fazer considerações em uma plataforma digital,
desenvolvida pela MEC, em que a versão inicial estará
disponível para consulta.
Veja o material no site BNCC e participe desta
construção do currículo paulista.

PESQUISA DE INTERESSE EM CURSAR UMA SEGUNDA LICENCIATURA

Está aberta a pesquisa para Professores da Educação Básica I e II que tenham interesse em cursar uma segunda
licenciatura, na modalidade a distância, com carga horária total de 1.000 horas. O formulário está disponível na Secretaria
Escolar Digital (SED) e é composto por apenas três perguntas. A estimativa de tempo gasto no preenchimento dos campos
é de, no máximo, dois minutos.
Confira o passo a passo:
1 - Acesse a Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/) e faça o login;
2 - Na página inicial (lado esquerdo), selecione a opção "Pesquisa de Interesse - 2ª Licenciatura", no menu
"Gestão DE/SEE";

3 - Preencha as três perguntas e clique em "salvar"
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COMUNICAÇÃO COM A EFAP

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa
Souza” (EFAP) informa que passará a utilizar apenas as contas de e-mail institucionais para tratar de assuntos relacionados
às ações de formação ofertadas pela EFAP. O objetivo é tornar a comunicação mais segura e eficiente, além de facilitar a
chegada das informações aos servidores da Rede. O incentivo ao uso da rede corporativa é uma das estratégias adotadas
pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), para agilizar e facilitar todas as atividades que envolvem a
gestão diária da administração escolar e o cotidiano de professores e alunos.
As

próximas

comunicações

da

EFAP

serão

enviadas

somente

ao

e-mail

institucional

Microsoft:

@educacao.sp.gov.br e @professor.educacao.sp.gov.br.
O acesso à rede corporativa e aos e-mails institucionais dos servidores é feito por meio da plataforma da
Secretaria Escolar Digital (SED). Ao acessar esse ambiente, observe sob seu nome no canto superior direito o “E-mail
Institucional (via Microsoft)”.
Os links de acesso aos e-mails Microsoft são:
• O link de acesso é https://outlook.office.com;
• No login, identifique seu e-mail Microsoft disponível na SED.
Senha que deve acessar o(s) e-mail(s) institucional(is):
• A senha de acesso aos e-mails é a mesma utilizada na plataforma SED, no Portalnet (GDAE), na Intranet e na
rede de computadores;


Quando a senha é alterada na SED, instantaneamente é alterada para acesso aos e-mails.

Em caso de dúvidas sobre esse procedimento ou sobre a redefinição de senhas, acesse: https://
sed.educacao.sp.gov.br, caso precise de suporte técnico a respeito, acesse o portal de atendimento SED https://
atendimento.educacao.sp.gov.br e abra uma ocorrência ou ligue para 0800 77 00012.

Parabéns aos aniversariantes do mês de abril!!!
Lembrem-se de realizar o Recadastramento Anual.
Acessem o endereço:
recadastramentoanual.sp.gov.br
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OFICINA CULTURAL

O MIS - Museu da Imagem e do Som tem nova
programação em cartaz. A "Cinema Paulista Já!" resgata
geração de cineastas independentes da década de 1980 com
exibição de filmes, exposição e show. O convidado e
homenageado desta edição é Alain Fresnot, diretor de filmes
como "Lua cheia", "Ed Mort", "Desmundo" e "Família vende
tudo". A exposição fica até dia 8 de abril.
Acesse o site do MIS e acompanhe os eventos.
Em

abril,

a

Oficina

Cultural

Oswald

de

Andrade abre cinco mostras em seus espaços expositivos
- tudo isso baseado na proposta de apresentar ao grande
público o trabalho de artistas pouco conhecidos que
dialogam com temas da contemporaneidade.
O evento começa no dia 7 de abril as atividades
gratuitas não necessitam de inscrição prévia.
Acesse o site oficial Oficinas Culturais do Estado

FESTIVAL DE CAMARÃO E MASSAS

de São Paulo e veja o cronograma do evento.

Mais um festival de delícias chega à Ceagesp!
O

espaço

realiza

o

Festival

de

Camarão

e

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Massas em seu Espaço Gastronômico, na Vila Leopoldina,
zona oeste de São Paulo. De quarta a domingo, são servidos
mais de 50 pratos para comer à vontade, quantas vezes quiser,
pelo preço único, as bebidas e sobremesas são cobradas à
parte.
O Festival de Camarão e Massas funciona de quarta

Nos dias 7 e 8 de abril, o Memorial da América

a sexta, das 18h à 0h; aos sábados, das 12h às 17h e das 18h Latina recebe o Festival de Tempurá e Yakissoba, com
à 0h; e aos domingos, das 12h às 17h. O acesso pode ser pratos típicos da culinária oriental. Além das delícias que
feito pelo portão 4 da Ceagesp.

dão nome ao festival, o cardápio terá outras opções, como
hambúrgueres, pastéis, sorvetes, paellas, espetinhos,
comida mexicana e cervejas artesanais.
Com entrada gratuita, o evento ainda terá
atrações musicais e mini shopping com artigos de
decoração, bijouterias, roupas e outros itens. Para as
crianças,

haverá

uma

área

de

recreação

com

brincadeiras.
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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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