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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar.
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais
da educação, pais, alunos e comunidade em geral. Nela todas as informações, orientações e
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terçasfeiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas
circulares. Contamos com vocês e esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas
escolas.
Maria Helena Tambellini Faustino
Dirigente de Ensino

CRONOGRAMA GERAL:
Questionário do SARESP a ser preenchido por
todos os alunos e pais
Planilha de frequência do aluno, referente ao
atendimento do transporte do Ligado
Vídeo gravado pelos alunos do Grêmio
referente ao OPJovem
Portfólio da Educação Especial
Pesquisa SEADE sobre evasão escolar para
alunos gremistas

Até 28/11 - https://sed.educacao.sp.gov.br
Até 5º dia útil de cada mês – entrega na sala da
Educação Especial
Enviar o link do youtube por e-mail até
05/12/2018
Entregar até 07/12/2018
14/11/2018 até 07/12/2018.

PESQUISA SEADE SOBRE EVASÃO ESCOLAR PARA ALUNOS GREMISTAS – ATÉ 07/12:
Senhores Diretores e professores interlocutores dos Grêmios Estudantis:
O trabalho da SEE juntamente com as escolas junto aos estudantes da rede pública estadual
paulista tem sido o de concretizar uma cultura democrática nas escolas realizando ações que
fortaleçam a participação efetiva e protagonista dos jovens na vida escolar, o que lhes é garantido
pela Lei 7.398 /1985 e Lei 15.667/2015.
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Assim, para ouvir a voz dos estudantes gremistas, suas posições e opiniões acerca dos assuntos
escolares, a Fundação SEADE em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo organizou
uma pesquisa, que pode ser acessada na Secretaria Escolar Digital – SED por meio do
endereço: com o RA do estudante, e que permanecerá no ar no período de 14/11/2018 até
07/12/2018.
Solicitamos aos senhores responsáveis pelos grêmios, que orientem os estudantes, representantes
das Diretorias Gremistas, para que respondam a todos os 5 blocos de questões da pesquisa e que
suas respostas sejam baseadas em seus conhecimentos sobre o grupo de estudantes de sua escola,
grupo que eles representam e não, em sua compreensão individual.
Esta pesquisa SEADE sobre evasão escolar fornecerá elementos de extrema importância na busca
de construção de políticas públicas que contribuam para a melhoria da aprendizagem e para a
convivência entre todos os membros da comunidade escolar.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail pesquisaevasao@seade.gov.br.
PROGRAMAS FEDERAIS/MEC: PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS - ATÉ 07/12:
Senhores Diretores,
Com o objetivo de avaliar o impacto das ações nas escolas participantes dos Programas Federais
Mais Educação/Novo Mais Educação - PNME, Ensino Médio Inovador – PROEMI e Mais
Alfabetização - PMALFA, solicitamos o preenchimento dos formulários abaixo, até 07/12, a respeito
das ações desenvolvidas.
• PNME: https://goo.gl/forms/8XseSZvTjHhoMT4T2
• PMALFA: https://goo.gl/forms/JOi1h4bopf34Fu683
• PRoEMI: https://goo.gl/forms/vbip7LD58Lye1lHj1
Os formulários deverão ser preenchidos apenas pelas escolas que possuem os Programas
supracitados.

PROJETO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM- ATÉ 05/12:
Senhores Diretores
O Projeto Orçamento Participativo Jovem, teve início em julho de 2018 com o propósito de
fortalecer o engajamento e a participação dos estudantes no cotidiano e na tomada de decisões de
suas escolas. Nele as Diretorias Gremistas tiveram a função de identificar, junto aos seus colegas, o
que precisava ser melhorado em suas escolas e elaborar os Planos de Ação com as ações prioritárias
de suas escolas para resolver essas questões.
Conforme o cronograma do Projeto, em dezembro temos a tarefa “Comunicação e Avaliação”, que
prevê a divulgação dos resultados do processo e do Plano de Ação executado.
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Solicitamos às escolas que providenciem junto aos alunos gremistas a gravação de um vídeo de até
1 minuto contando e mostrando todo o processo, as mudanças realizadas (com antes e depois) e os
resultados obtidos.
A DE divulgará todos os vídeos e escolherá um vídeo de uma escola que mais se destacou no
processo e encaminhará para a SEE para divulgação.
O vídeo deverá atender as orientações a seguir:
O vídeo deve ser gravado na horizontal (celular deitado) e publicado no
YouTube como público, e seguir o padrão abaixo:
· Título: OP Jovem 2018;
· Descrição: nome da escola, nome e série dos/as participantes, Diretoria de Ensino e
o Plano de Ação.
As
escolas
deverão
encaminhar
o
link
do
vídeo
para
o
email: delt3@educacao.sp.gov.br juntamente com as autorizações de uso de imagem (digitalizadas)
das pessoas que aparecem no vídeo e cessão de direitos pelo produtor do vídeo (conforme modelos
de autorização enviados para o e-mail das escolas) ATÉ o dia 05/12/2018.
Contamos com a participação de todos!!! Vamos divulgar o trabalho das escolas afinal fazemos e
fazemos bem feito!!!!!

APRESENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, PERMITINDO E ESTIMULANDO A REFLEXÃO ACERCA DO
TRABALHO DESEMPENHADO PELOS PMEC:
Senhores Diretores, solicitamos que acompanhem a tarefa dos Professores Mediadores, que deve
ser enviada até 30/11/2018:
Senhores PMECs
A fim de socializar ações exitosas e que tiveram impacto nas Unidades Escolares, realizaremos, na
primeira quinzena de dezembro, a Apresentação de Boas Práticas, permitindo e estimulando a
reflexão acerca do trabalho desempenhado pelos PMEC.
A apresentação será apenas entre os PMEC e a data ainda não está definida.
Para organização das apresentações, todos os PMEC deverão encaminhar a planilha que foi enviada
para o e-mail, como segue:
· Prazo para envio da Planilha (em anexo) : ATÉ 30/11/2018
·
Preenchimento da Planilha: os PMECs devem digitar os dados na planilha (apresentar
de forma sucinta o desenvolvimento da ação) e inserir 4 fotos (as fotos devem demonstrar
as várias etapas da ação). Devem salvar o documento em formato Word e depois enviar o
documento para a Comissão Regional do SPEC;
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· Forma de envio: enviar o documento para o e-mail: alicevenchiarutti@gmail.com

AGENDA DO SARESP:
Senhores Diretores e Vice-Diretores, solicitamos o acompanhamento e rigoroso atendimento à
todas as atividades previstas na Agenda do SARESP a seguir:
27/11 e 28/11 – APLICAÇÃO DAS PROVAS – responder questionário do acompanhamento da aplicação das
provas. BOM TRABALHO.
Não esquecer de EDITAR, DIGITAR e SALVAR, somente EFETIVAR no final do segundo dia.
29/11/2018 – Devolução das provas do SARESP (envelopes de cadernos de provas e folhas de respostas)
acrescentando cópia da ata da reunião de treinamento dos aplicadores. Aguardar cronograma.

NORMAS FIXAM DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ENVIAR APRECIAÇÕES ATÉ 04/12:
Senhores Diretores, Vice-Diretores e PCs:
Considerando a publicação no DOE de 13-11-2018, páginas 30 e 31, da Deliberação CEE 162, de 1211-2018, e da Indicação CEE nº 169/2018, que “Fixa Diretrizes para a Educação Profissional Técnica
de Nível Médio no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo”, solicitamos que, após a realização de
estudos desta norma, encaminhem a apreciação, se julgarem necessário, até o dia 4/12 para o
endereço vanessa.almeida@educacao.sp.gov.br.

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE:
Srs. Diretores
Conforme informação transmitida pela SEE, a mesma adquiriu diários de classe para o exercício de
2019, os quais deverão chegar até o início de dezembro/18.
Acreditamos que se trata do quantitativo informado pelas escolas, em março /18, portanto,
orientamos que as mesmas levem em consideração aquela quantidade ao realizar novas aquisições.

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS
EMISSÃO DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DOS EXAMES DE CERTIFICAÇÃO – ENCEEJA:
Senhores Diretores, solicitamos dar ampla divulgação do Comunicado da CIMA, à comunidade
escolar:
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A COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – CIMA, por meio
do DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – DAVED, ao qual compete a atribuição de elaborar e
emitir os documentos provenientes dos Exames de Certificação e, à vista das Portarias MEC nº 3.415, de
21 de outubro de 2004 e nº 783, de 25 de junho de 2008, que instituem o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, Portaria nº 147, de 04 de setembro de 2008
e Edital nº 09, de 13 de março de 2018, que torna pública a realização do ENCCEJA Nacional 2018,
COMUNICA os procedimentos complementares no que concerne à recepção de requerimento do
candidato ao controle, emissão e entrega do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração
Parcial de Proficiência.
1.

O participante do ENCCEJA interessado em obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
Declaração Parcial de Proficiência (Atestado de Eliminação de Áreas de Conhecimento) deverá atender
aos requisitos abaixo:
• possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data de realização do Exame para o Ensino Médio;
• atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do ENCCEJA;
• no caso de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, o participante deverá
adicionalmente obter proficiência na prova de Redação para obter certificação;
• será considerado habilitado na Redação o participante que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco)
pontos;

2. Emissão de Certificado de Conclusão de Ensino Médio – ENCCEJA/2018 ao participante que indicou a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como instituição certificadora:
• se atendeu a todos os requisitos do item 1 deste comunicado, acessar:
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/paginas/Cesu.Pages/Cadastros/ValidarCandidato.aspx
para requerer/indicar/selecionar o local de retirada do Certificado e imprimir o seu protocolo.
• se concluiu o Ensino Médio por meio de aprovação no ENCCEJA 2018, com o aproveitamento de
áreas/disciplinas eliminadas em exames anteriores, solicitar a emissão do Certificado na Diretoria de
Ensino do município/região de maior conveniência para o participante, anexando a documentação abaixo
relacionada e, posteriormente, retirando-o no mesmo local de solicitação:
✓ Requerimento de solicitação, informando telefone e e-mail, caso os tenha;
✓ Cópia do RG e Cópia do CPF; Original do Atestado/Declaração Parcial de Proficiência e/ou Atestado de
Eliminação de Áreas.
3.
Emissão da Declaração Parcial de Proficiência (Atestado de Eliminação de Área de Conhecimento) ao
participante que indicou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como instituição certificadora:
• Solicitar a Declaração Parcial de Proficiência (Atestado de Eliminação de Áreas de Conhecimento) na
Diretoria de Ensino do município/região de maior conveniência para o participante, anexando a
documentação abaixo relacionada e, posteriormente, retirando-a no mesmo local de solicitação:
✓ Requerimento de solicitação, informando telefone e e-mail, caso os tenha;
✓ Cópia do RG e Cópia do CPF.

A relação das 91 (noventa e uma) Diretorias de Ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
está disponível para consulta no Portal www.educacao.sp.gov.br, “clicando” em: CENTRAL DE
ATENDIMENTO – LOCALIZE UMA DIRETORIA DE ENSINO.

ALTERAÇÃO DOS CRONOGRAMAS DE ATENDIMENTO À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E
DE ATENDIMENTO À DEMANDA DO ENSINO MÉDIO, INTEGRANTES, RESPECTIVAMENTE, DAS
RESOLUÇÕES SE Nº 45 E 46, DE 18 DE JULHO DE 2018:
Senhores Diretores, GOEs e AOEs:
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Os cronogramas de atendimento à demanda do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, integrantes,
respectivamente, das Resoluções SE nºs 45 e 46, de 18 de julho de 2018, ficam substituídos pelos seguintes:
ANEXO I
Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental
De 1º a 14-11-2018 – Compatibilização e matrícula, pela SED, entre a demanda definida, inscrita
e em continuidade de estudos e as vagas existentes.
De 14 a 29-11-2018 – Análise e solução das pendências da compatibilização automática, pelas
DEs e órgãos municipais.
A partir de 4-12-2018 - Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas fases de
Definição e Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada a vaga para
2019.
A partir de 4-12-2018 e durante o ano de 2019 – Cadastramento dos candidatos a vagas no
Ensino Fundamental, inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram no prazo
previsto para o processo, bem como daqueles que foram matriculados após a Fase de Definição.
A partir de 5-12-2018 – Compatibilização automática periódica e matrícula, pela SED, para os
candidatos inscritos.
De 7 a 27-12-2018 – Lançamento do Rendimento Escolar referente ao ano letivo de 2018, para
os alunos com matrícula ativa na rede estadual.
De 3 a 11-1-2019 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com e sem alteração de endereço.
14-1-2019 – Compatibilização automática e matrícula das inscrições por Deslocamento, pela
SED.
A partir de 17-1-2019 - Divulgação do resultado aos alunos inscritos por deslocamento com e
sem alteração de endereço.
A partir do mês de junho/2019 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para os cursos na
modalidade EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2019.
De 1-7-2019 a 12-7-2019 – Definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, no primeiro
semestre do ano, candidatos ao Ensino Médio na modalidade EJA.
A partir de 1-7-2019 e no decorrer do 2º semestre/2019 – Compatibilização da demanda
cadastrada para os cursos na modalidade EJA, matriculando-os e divulgando os resultados.
ANEXO II
Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Médio
De 1º a 14-11-2018 – Compatibilização e matrícula, pela SED, entre a demanda definida, inscrita
e em continuidade de estudos e as vagas existentes.
De 14 a 29-11-2018 – Análise e solução das pendências da compatibilização automática, pelas
DEs e órgãos municipais.
A partir de 4-12-2018 - Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas fases de
Definição e Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada a vaga para
2019.
A partir de 4-12-2018 e durante o ano de 2019 – Cadastramento dos candidatos a vagas no
Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram no prazo previsto
para o processo, bem como daqueles que foram matriculados após a Fase de Definição.
A partir de 5-12-2018 – Compatibilização automática periódica e matrícula, pela SED, para os
candidatos inscritos.
De 7 a 27-12-2018 – Lançamento do Rendimento Escolar referente ao ano letivo de 2018, para
os alunos com matrícula ativa na rede estadual.
De 3 a 11-1-2019 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com e sem alteração de endereço.
14-1-2019 – Compatibilização automática e matrícula das inscrições por Deslocamento, pela
SED.
A partir de 17-1-2019 - Divulgação do resultado aos alunos inscritos por Deslocamento de
matrícula com e sem alteração de endereço.
Após o início das aulas - Inscrição por Transferência de matrícula e por Intenção de Transferência
de matrícula.
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A partir do mês de junho/2019 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para os cursos na
modalidade EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2019.
De 1-7-2019 a 12-7-2019 – Definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, no primeiro
semestre do ano, candidatos ao Ensino Médio na modalidade EJA.
A partir de 1-7-2019 e no decorrer do 2º semestre/2019 – Compatibilização da demanda
cadastrada para os cursos na modalidade EJA, matriculando-os e divulgando os resultados.

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PROFESSOR NA CLASSE - CONSULTA CARGA HORÁRIA REJEITADAS - CONSULTA
CARGA HORÁRIA REJEITADAS – ENTREGA DO EXPEDIENTE – ATÉ 27/11:
Senhores Diretores e GOEs
A consulta da Carga Horária Rejeitada encontra-se disponível na Secretaria Escolar Digital, conforme
tela abaixo:

Deverão ser consultadas as cargas horárias rejeitadas livres e em substituição.
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Após a análise, deverão ser encaminhados as rejeições para pagamento manual, acompanhados dos
formulários específicos aos CDPe/CRDPe da Secretaria da Fazenda, conforme rotina.
Prazo para entrega de documentação até o dia 27/11/2018.

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PORTFÓLIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL:
Srs. Diretores e Professores coordenadores;
O Núcleo Pedagógico/ Educação Especial comunica e solicita, a todas as Unidades Escolares da
Diretoria de Ensino Leste 3, que possuem alunos público da Educação Especial, que deverão
entregar os portfólios da Unidade Escolar, na sala da Educação Especial, até o dia 07 de dezembro
de 2018, a fim de atender as demandas e fiscalização do Ministério Público.
As orientações dos documentos estão registradas no Documento orientador 01 de 2018,
disponível
no
blog
da
Educação
especial,
conforme
orientações
de
17/10/2018. http://educacaoespecialleste3.blogspot.com/p/documento-orientador-n-012018.html

Portfólio da Unidade Escolar:
Documento de responsabilidade da Gestão Escolar, que visa o registro de acompanhamento do
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, por meio das habilidades, disposto através de uma
pasta, com a organização podendo ser por aluno ou por anexos.
Deverá constar todos os documentos relacionados abaixo, iniciando-se impreterivelmente pela
identificação da Unidade, seguido do Sumário:






Identificação da U.E e professores (assinado e carimbado);
Sumário
Mapa da Educação Especial (atualizado e assinado pela Gestão escolar);
Ata e pauta dos ATPCs (temas da educação especial e ou correlacionados);
Anexo I - Avaliação Inicial (responsabilidade da Gestão escolar, conforme “Instrução CGEB - 14/01/15”) https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBV
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Anexo II – Plano de Atendimento Individual (somente para as escolas de sala de recurso e
de responsabilidade do professor especializado, conforme “Instrução - CGEB - 14/01/15”)
https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBVdDg
Apoio pedagógico, na sala regular (registro nos diários de ambas as professoras
especializadas e especialistas) Resolução SE nº 68, de 12- 12-2017- Artigo 13. Artigo 8º - O
registro do desempenho do aluno com deficiência intelectual ou Transtorno do Espectro
Autista – TEA será realizado por Professor Especializado e deverá refletir o rendimento
escolar em relação ao planejado nas adaptações curriculares constantes da Ficha de
Acompanhamento do Aluno.
Anexo III - Adaptação Curricular (responsabilidade do professor da sala regular, conforme
“Instrução
CGEB
14/01/15”).
https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBVdDg
LAUDOS (atualizados).
Atividades demonstrando evoluções e/ou fotos com legenda, das atividades.
Registro das webs conferencia/ vídeo conferencia, quando houver.

PNLD ANOS INICIAIS (NÃO RECOLHER) - PNLD ANOS FINAIS E MÉDIO (RECOLHER):
Senhores Diretores e Professores Coordenadores:
Com base no artigo 37 da Constituição Federal e nos artigos 4º e 7º do Decreto Federal 9.009/17
o PNLD é executado em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência. Diante disto orientamos os gestores a:
Anos Iniciais
Neste final de ano letivo todas as escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais poderão deixar com
seus alunos os livros que receberam no início do primeiro semestre, pois o ciclo de utilização do
livro se encerra com o fim do ano. Sendo desnecessário recolher os livros dos alunos. Em 2019
todas as turmas receberão novas coleções com ciclo de utilização de 4 anos (todos consumíveis).
Anos Finais e Médio
As escolas que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio deverão promover o
recolhimento dos livros ofertados no início do ano letivo para que sejam reutilizados em 2019 pelas
novas turmas. O controle da devolução dos livros didáticos deve ser realizado à medida que os
alunos entregam os livros à escola para reutilização no ano seguinte. Nesse momento, a escola
precisa anotar a quantidade de livros devolvidos por título, componente e série, a fim de comparar
os dados obtidos com a quantidade de livros entregues aos alunos no início deste ano letivo. Assim
sendo, as campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas as escolas. Ao
final do ano, a expectativa é de que a devolução dos livros alcance a totalidade distribuída. O FNDE
estipula que todas as escolas realizem conscientização sobre o uso do livro didático que deve ser
utilizado por três anos consecutivos e mantidos em adequada condição de uso.
RECOLHIMENTO DE LIVROS DO PNLD (ANOS FINAIS E EM) DE INGLÊS, ESPANHOL, SOCIOLOGIA,
FILOSOFIA E ARTE.
Prezados,
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Segue retificação da “Anos Inicial: não recolher; Anos Finais e Médio: recolher”, relativa ao
recolhimento de livros do PNLD voltados ao Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio das
disciplinas de Inglês, Espanhol, Sociologia, Filosofia e Arte.
Livros de Inglês e Espanhol: de acordo com Edital PNLD 2017, “4.1.8. As obras didáticas do
componente curricular de Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), a que se refere o
subitem 4.1 serão compostas de livros consumíveis, podendo ter ou não lacunas ou espaços que
possibilitem ao estudante a realização de atividades e exercícios propostos no próprio livro.”
Portanto os livros de Inglês e Espanhol dos Anos Finais são consumíveis e devem permanecer com
os alunos. Os livros de Língua Estrangeira Moderna do Ensino Médio, como referido, devem ser
recolhidos.
Livros de Sociologia, Filosofia e Arte: são consumíveis, portanto, não necessitam de recolhimento.
Como destaca o edital do PNLD 2018: “3.1.10. As obras didáticas dos componentes curriculares de
Sociologia, Filosofia e Arte a que se refere o subitem 3.1 serão compostas de livros consumíveis,
podendo ter ou não lacunas e espaços que possibilitem ao estudante a realização de atividades e
exercícios propostos no próprio livro”.
JOGOS ESCOLARES:
Parabenizamos os professores e equipes participantes dos Jogos Escolares.
Agradecimentos em especial aos professores Maria José de Souza, Jose Ricardo dos Santos Naldi,
Ermenson Rutter, Antonio José de Souza, Roberto Ermógenes e Fatima Adriana Minhaca Batajoto,
e a toda equipe gestora da EE Pedra Branca e CEU Alto Alegre por cederem os espaços e
infraestrutura para a realização dos jogos, foram realizadas belas disputas e demonstrado um nível
técnico elevado e diversas demonstrações do poder que o esporte exerce na formação do aluno,
atitudes de respeito, fair play, superação e dedicação foram vistas durante todo o período de jogos.
Parabéns aos envolvidos na realização dos Jogos Escolares Categoria Pré-Mirim 2018, a dedicação
de
todos
foi
essencial
para
a
realização
de
mais
um
belo
torneio.
CLASSIFICAÇÃO FINAL – JEESP CATEGORIA PRÉ-MIRIM 2018
MODALIDADE: BASQUETEBOL MASCULINO
1º - ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, PROFª
2º - MOZART TAVARES DE LIMA, PROFº
MODALIDADE: FUTSAL FEMININO
1º - ADHEMAR ANTONIO PRADO
2º - BARRO BRANCO II
3º - CAMILO CASTELO BRANCO
MODALIDADE: FUTSAL MASCULINO
1º - BARRO BRANCO II
2º - SERGIO ESTANISLAU DE CAMARGO
3º - CARLOS HENRIQUE LIBERALLI, PROFº
MODALIDADE: TENIS DE MESA MASCULINO (OFICIAL)
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1º - VILA BELA
2º - MARIUMA BUAZAR MAUAD
3º ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, PROFª
MODALIDADE: TENIS DE MESA MASCULINO (OFICIOSO)
1º - VILA BELA (EDUARDO)
2º - MARIUMA BUAZAR MAUAD (ERICK)
MODALIDADE: XADREZ MASCULINO (EQUIPE)
1º - ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, PROFª
2º - GERALDINO DOS SANTOS
MODALIDADE: XADREZ MASCULINO (INDIVIDUAL)
1º - GERALDINO DOS SANTOS (ANDERSON)
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ESPAÇO DESTINADO AS ESCOLAS
EE SEBASTIÃO FARIAS ZIMBRES - No dia 13 de novembro de 2018 foi realizada a II Feira de Ciências
Exatas da E.E Professor Sebastião Faria Zimbres. Parabenizamos todos os (as) professores e alunos
(as) pelo empenho e dedicação em todo o processo de construção dos trabalhos da Feira de
Ciências. Desde a idealização do trabalho, elaboração, até a apresentação no dia do evento.

E.E MARIA ANTONIETA FERRAZ- BIBLIOTECÁRIA - No dia 24/11/2018 concretizamos o Projeto
Escolar “RENASCENDO O SAMBA” e o dia da Consciência Negra, onde o grupo discente realizou
várias apresentações relacionadas ao resgate do samba brasileiro e questões étnicas- raciais.

E.E. MARIA ANTONIETA FERRAZ-BIBLIOTECÁRIA – Acolhimento dos futuros alunos dos 6º anos:
Foi com muita satisfação que recebemos a visita dos alunos da EE. FULVIO ABRAMO e realizamos
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algumas apresentações como: TEATRO-MOTIVAÇÃO A LEITURA/ EXPERIMENTOS DE
LABORATÓRIO/APRESENTAÇÃO EM LIBRAS/DANÇAS COREOGRAFADAS pela professora Gislaine
Gonçalves e um lanche muito especial.

EE MOACYR AMARAL DOS SANTOS - Feira Cultural: Matemática em Foco - Ensino Fundamental e
Médio

E.E. JORGE LUIS BORGES - Chegamos ao fim de mais um lindo projeto Consciência Negra:
construindo nossa identidade. Ao longo do projeto foram abordados o estudo da História da África
e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à História do Brasil.

E.E. JORGE LUIS BORGES - Atividades realizadas pelos professores Ronildo, Valquíria e Ivanete.
O ensinar de Química e Física sem experimentação, dificulta a aprendizagem dos conceitos
químicos, além de afastar o aluno do interesse pelo conhecimento científico. O experimento,
quando realizado com materiais simples, que o aluno tem condições de manipular e controlar,
facilita o aprendizado dos conceitos, desperta o interesse e suscita uma atitude indagadora por
parte do estudante.
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EE RUY DE MELLO JUNQUEIRA - Projeto Consciência Negra

E E I COHAB INÁCIO MONTEIRO III - Culminância das Eletivas “Entrando em Cena com Ariano
Suassuna”, “Despertar do Natal” e “Movimente-se”.

EE ANDRÉ NUNES : Feira Cultural dia 24/11
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EE RECANTO VERDE E SOL: COMUNIDADE RECANTO VERDE SOL EM FESTA!!
Seguindo pelo caminho da transformação de suas vidas, quatro equipes de basquetebol feminino da
EE RECANTO VERDE SOL conquistaram mais títulos na Liga Nescau 2018.
Domingo dia 25, no Ginásio do Estádio do Pacaembu, às 8h15 inicia-se mais uma sucessão de
vitórias que ficou assim:
A escola participou de toda competição com 4 equipes em 3 categorias, uma sub 12, duas sub 14 e
uma sub 16.
Resultado: uma sub 14 ficou em 3° lugar!
As demais equipes foram campeãs invictas e absolutas!
Sucesso total!!!!!
Sucesso de meninas que insistem em contrariar o senso comum da falta de condições e
oportunidades....
Sucesso de alunas que aprenderam a sonhar, a acreditar, levantar a cada dia e se empenhar num
caminho sem volta…o caminho da evolução do ser humano.
Sucesso de alunas que se comprometeram com um objetivo comum e se entregaram à disciplina e
dedicação dos grandes.
Lindas meninas, sorrisos brilham em suas faces, tão doces, tão fortes, tão valentes, tão.......
À frente, firme e amoroso, disciplinado e acolhedor, sonhador, visionário, batalhador…MESTRE
RODRIGO MUSSINI!!!!
Em suas mãos, famílias depositam seus bens mais valiosos e a confiança é retribuída com o
fortalecimento da construção de caminhos de progresso integral!!!!!
É a história de muitos: famílias, equipe escolar......
Brava gente construindo uma nova história!
E continua a caminhada......
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