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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:
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 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.

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO COM VICE-DIRETORES:
Senhores Diretores, segue cópia da convocação publicada no DOE de 01/12/2018. O comparecimento do Vice Diretor
nesta Reunião é de caráter obrigatório:
44 – São Paulo, 128 (223) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sábado, 1º de dezembro de 2018

Convocando: nos termos da Resolução SE 62, de 11-12-2017, para Orientação Técnica “Documento
Orientador Acolhimento 2019”.
Dia 06-12-2018 das 8h às 12h.
Local: DER Leste 3 - Rua Isabel Urbina, 200 - Cohab José Bonifácio - Itaquera.
Público alvo: Um Vice- -Diretor por escola

EDITAIS DE CREDENCIAMENTO PARA CEL, FUNDAÇÃO CASA E CLASSE HOSPITALAR:
Senhores Diretores, solicitamos dar ampla divulgação dos Editais de Credenciamento dos Projetos
da Pasta a seguir. O Edital completo pode ser acessado no site da DER Leste 3:
Edital de Credenciamento para Atribuição de Aulas no Centro de Estudos de Línguas –CEL - 2019.
I – IDIOMAS: Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês e Inglês.
II - PERÍODO: De 04/12 a 13/12/2018, das 9h às 12h e das 13h às 16h
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III - LOCAL DE INSCRIÇÃO: EE Fadlo Haidar, Rua Murmúrios da Tarde, 200, COHAB José Bonifácio,
próximo ao Parque Raul Seixas.

Edital de Abertura de Credenciamento - Fundação Casa - 2019
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Devido às características peculiares do atendimento da Fundação Casa, o docente que se inscrever para
atuar neste Projeto deverá ter o seguinte perfil:
- Exercer liderança e autoridade tendo como referência postura democrática e adequada ao perfil da
clientela;
- Ser assíduo, responsável e competente na condução de sua ação educativa;
- Ter conhecimento da especificidade do trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Unidade da Fundação
Casa com adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas.
- Utilizar metodologias que atendam a proposta curricular específica, enfatizando Projetos de Trabalho
que favoreçam a reflexão, posturas solidárias, buscando alternativas adequadas às necessidades de
aprendizagem;
-Estabelecer relações interpessoais fundamentadas no respeito à Instituição e ao grupo docente/discente,
favorecendo um vínculo de pertencimento entre os vários atores participantes do processo;
- Estimular a auto estima;
- Ter disponibilidade e interesse em participar de programas de capacitação, para socializar e aplicar os
novos conhecimentos;
- Ter facilidade em desenvolver trabalho em equipe, participando das ATPC, Conselho de Classe/ Série e
outros.
II - PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO
De 04/12 a 14/12/2018, das 09h às12h e das 13h às 16h.
Local: EE Fadlo Haidar, Rua Murmúrios da Tarde, 200, COHAB José Bonifácio - Itaquera - São Paulo

Edital de credenciamento para processo de atribuição de aulas de classe hospitalar :
A Senhora Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 3, nos termos das: Resolução SE
71/2016, alterada pela Resolução SE 59/2017, Resolução SE 71/2018, e Res. SE 03/2011 alterada pela
Res. SE 10/2012 comunica a abertura de CREDENCIAMENTO para o Processo de Atribuição de aulas aos
docentes interessados em atuar nas CLASSES HOSPITALARES, para o ano de letivo de 2019 no Hospital
Municipal Cidade Tiradentes, jurisdicionada a E.E. Fernando Pessoa.
As inscrições serão realizadas nos termos deste edital e das demais normas estabelecidas pela Secretaria
de Estado da Educação de São Paulo.
1- LOCAL: EE Fernando Pessoa - Rua Padre Aldemar Moreira, 200 – Cidade Tiradentes – São Paulo
Horário: Das 9h às 12 e das 13h às 16h
2- PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 04 a 14/12/2018

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
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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.
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.

CIRCULAR 278_-__03 DE DEZEMBRO DE 2018

PÁGINA 4

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.
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!!!!!

Questionário dos Pais e Alunos – SED
O objetivo deste questionário é aprimorar a política educacional e observar como os alunos
percebem suas escolas e os pais a vida escolar de seus filhos.
O questionário poderá ser respondido por todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio e por
seus pais até o dia 30 de dezembro de 2018 na Secretaria Escolar Digital/SED.
Link: https://sed.educacao.sp.gov.br/

Tutorial Questionário dos Pais
Acesse o link abaixo para acessar o tutorial dos pais.
Link: https://drive.google.com/open?id=125ju2I1UgT4-rNJdKLLEsHzMGY5bNwsY

Tutorial Questionário dos Alunos
Acesse o link abaixo para acessar o tutorial dos alunos.
Link: https://drive.google.com/open?id=1Mg9_e_sIvKLo1Tn4XaUGwU8VqiexTzY2
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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MANUTENÇÃO DO PREDIO 2017, MANUTENÇÃO TRATO NA ESCOLA, PDDE 2017, PDDE 2018
Senhores Diretores e Responsáveis pelas verbas repassadas pela FDE e FNDE seguem abaixo os
seguintes informativos:


Referente à verba Manutenção do prédio parcela 2017, orientamos realizar a entrega com
urgência, pois o prazo expirou.
Verba
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 2017

Prazo para Utilização
Até 30/06/2018

Prazo para Prestar Contas na DER
Expirou em 15/07/2018



Referente à verba Manutenção - Trato na Escola, informamos que esta destina-se a
aquisição de materiais e serviços para manutenção preventiva e corretiva, conservação e
pequenos reparos no prédio e nos equipamentos existentes na Unidade Escolar.
Gastos permitidos: A verba Manutenção - Trato na Escola pode ser utilizada em gastos com
aquisição de materiais e contratação de serviços, os itens em especifico estão relacionados do item
5.1
do
manual.
OBS.: Nesta verba é permitido pintura interna e externa de paredes, porém pedimos a
conscientização de todos para que visem o que há de mais importante (elétrica, hidráulica, etc.) e
após
a
realização
desta
análise
optem
por
pintura.

Verba
MANUTENÇÃO TRATO NA ESCOLA

Data do Repasse
26/10/2018

Prazo para Utilização
Até 31/12/2018

Prazo para Prestar Contas na DER
Expira em 15/01/2019

 Referente à verba Orçamento Participativo Jovem, informamos que está destina-se a
contratação de empresas para aquisição de materiais e execução de pequenos reparos, consertos e
manutenção preventiva no prédio e nos equipamentos existentes na Unidade Escolar, bem como
aquisição
de
materiais
permanentes
e
de
consumo.
Entende-se por Prédio Escolar sua construção propriamente dita, incluindo todos os ambientes e
dependências, e os equipamentos que são necessários ao funcionamento da Escola, sendo que bens
de
natureza
permanente
devem
compor
o
patrimônio
da
Escola.
Gastos permitidos: A verba disponibilizada para o Projeto Orçamento Participativo Jovem pode ser
utilizada em gastos com aquisição de materiais e contratação de serviços, os itens em especifico
estão relacionados do item 5.1 do manual.
Verba

Data do Repasse

Prazo para Utilização

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM

05/10/2018

Até 31/12/2018

Prazo para Prestar Contas na
DER
Expira em 15/01/2019
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Referente à verba PDDE 2017 (Educação Básica, Mais Educação, PDDE
Estrutura), orientamos finalizar as prestações de contas com URGÊNCIA, pois estamos com 10
meses de atraso.
Verba
PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

Prazo para Utilização
Até 31/12/2017

Prazo para Prestar Contas na DER
Expirou em 31/01/2018

PDDE MAIS EDUCAÇÃO

Até 31/12/2017

Expirou em 31/01/2018

PDDE QUALIDADE

Até 31/12/2017

Expirou em 31/01/2018

PDDE ESTRUTURA

Até 31/12/2017

Expirou em 31/01/2018

 Repasses PDDE 2018, orientamos realizar consulta no SITE DO FNDE, pois os valores caem em
datas alternadas, são liberadas por lotes, conforme informação da Secretária da Educação.

1º http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc > Consulta Entidade
2º www.fnde.gov.br > Programas > PDDE> Liberação de Recurso> ANO (201_) > PROGRAMA
(TODOS) > CNPJ (da APM) > UF (São Paulo) > Município (SP) > TIPO DE ENTIDADE (TODOS)
Abrirá uma nova tela:
 Clicar
no
valor
Abrirá outra tela: Digitar o CNPJ NOVAMENTE (Canto esquerdo), irá aparecer o nome da escola
(CLICAR).
A consulta deve ser realizada pelos dois canais, pois um demonstra a conta, agência e data em
que o repasse foi efetuado e o outro valor de custeio e capital separadamente.
Lembramos que as prestações EM REVISÃO (reprovadas) VOLTAM para encarte dos documentos
corrigidos, a UE deve fazer a correção conforme orientação do SED e reencaminhar via DER.


Referente à verba PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA, informamos que os recursos serão
destinados para apoiar a aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos, no âmbito das ações
para implantação do Programa de Inovação Educação Conectada, as aquisições e serviços que serão
feitos dependeram exclusivamente do que foi escolhido no ato da inscrição do site do PDDE
INTERATIVO.
Maiores
dúvidas
devem
ser
consultadas
através
do
e-mail


Referente à verba do PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO, informamos que recursos são destinados a
despesas
de
custeio,
devendo
ser
empregados:
- No ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos monitores da alfabetização;
- E na aquisição de material de consumo das atividades complementares com foco na alfabetização


Referente ao CARTÃO PDDE, informamos que a utilização está liberada. Devendo realizar
a ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO, SEM O REGISTRO EM CARTORIO até que saia a alteração
do Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978, após a atualização do documento fica
a OBRIGATORIEDADE DE LEVAR AO BANCO E SOLICITAR O DESBLOQUEIO DO CARTÃO, para
conseguinte
a
utilização. O
Modelo
foi
enviado
por
e-mail.
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Lista das UES que receberam por cartão o repasse do PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA-MANUTENÇÃO
ESCOLAR:
Escola
ANISÍO TEIXEIRA
ALCIDES BOSCOLO PROFESSOR
ANTONIO C BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM TOM JOBIM
BERNARDIM RIBEIRO
CESAR DONATO CALABREZ
COHAB INACIO MONTEIRO III
ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ
FREDERICO MARIANO
GUERRA JUNQUEIRO
HUMBERTO DANTAS
ISAAC SHRAIBER
JORGE LUIS BORGES
MOZART TAVARES DE LIMA
PAULO SARASATE
RECANTO VERDE SOL
ROCCA DORDALL
RUY DE MELLO JUNQUEIRA
SALIM FARAH MALUF PROFESSOR
SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE
SERGIO ESTANISLAU DE CAMARGO
SUMIE IWATA PROFESSORA
VILA BELA
ZIPORA RUBINSTEIN PROFESSORA



Lembretes para montagem da prestação de contas:

- NÃO COLEM NENHUM DOCUMENTO EM FOLHA TIMBRADA;
- Lembrem de retirar os extratos de rendimento de janeiro a dezembro 2018;
- Lembrem de retirar SINTEGRA e CNPJ DAS notas fiscais;
PRESTAÇÕES NÃO ENTREGUES:

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

Nº

Unidade Escolar

GDAE - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES

MANUT. DO
PRÉDIO

1

E. E. ADHEMAR ANTONIO PRADO

EM ANDAMENTO

X

2

E. E. CARLOS HENRIQUE LIBERALLI

EM ANDAMENTO

X

3

E. E. ERNESTINA DEL BUONO TRAMA

EM ANDAMENTO

X

4

E. E. FADLO HAIDAR

EM ANDAMENTO

X
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5

E. E, LUIS VAZ DE CAMÕES

Aguardando Avaliação e Pendente entrega
prestação na DER MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
1/2018

X

6

E. E. SALIM FARAH MALUF

EM ANDAMENTO

X

7

E. E. SÍTIO CONCEIÇÃO

EM ANDAMENTO

X

8

E. E. YERVANT KISSAJIKIAN

EM ANDAMENTO

X

PDDE 2017

Nº

Unidade Escolar

GDAE - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES

1

E. E. BRENO ROSSI

EM ANDAMENTO PDDE ESTRUTURA

2

E. E. ERNESTINA DEL BUNO TRAMA

EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

3

E. E. JARDIM LIMOEIRO III

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, ESTRUTURA

4

E. E. SALIM FARAH MALUF

EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

PDDE
PDDE
PDDE
PDDE
EDUC
MAIS
ESTRUTURA/
QUAL/PROEMI
BASICA EDUCAÇÃO
ACESSSÍVEL

X

X

X

X
X

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS
CONFERÊNCIA – RELATÓRIO DE ORIGEM/DESTINO:
Senhores (as) Diretores
Solicitamos que todas as Unidades Escolares adotem os seguintes procedimentos:
a)
b)
c)
d)

Acessar a SED;
Clicar em cadastro de aluno;
Clicar em compatibilização;
Clicar em RELATÓRIO DE ORIGEM DESTINO, mudar o ano para 2018 e conferir para qual
ESCOLA os seus alunos concluintes de 2018 de 5º ano e 9º ano foram encaminhados e expor
as listas informando a comunidade no dia 04/12/2018.

Caso algum aluno de sua escola tenha sido atendido para região de outras Diretorias distante de sua
residência, enviar para o Núcleo de matrícula da LESTE 3 a relação com nome, RA e nº da classe que
o aluno se encontra matriculado em 2019.
Dúvidas, ligar para: 2523-7040,7041 e 7039
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
APONTAMENTO DE FÉRIAS – SIPAF – ATÉ 4/12:
Srs. Diretores
Reiteramos o comunicado de que está disponível até o dia 04/12/2018, o Sistema de Programação e
Apontamento de Férias - SIPAF, para a digitação das escalas de férias do exercício de 2019, assim
como os apontamentos de férias referentes a janeiro de 2019.
Sítio: http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx
Favor desconsiderar o e-mail (transmitido em 27/11/2018.

ENTREGA DE TÍTULOS – DOCENTES CATEGORIA “O”:
Tendo em vista o Processo Seletivo - Docente Categoria O, com a finalidade de dirimir dúvidas e
auxiliar no processo, informamos:
 Apenas os docentes categoria O, com contrato vigente nos anos de 2016, 2017 e 2018,
deverão apresentar os títulos especificados na convocação publicada no DOE de
23/11/2018. Os docentes com contrato de 2015 (V e O) já efetuaram a inscrição e
apresentaram os títulos na Diretoria de Ensino.
 Os docentes categoria V, de 2016, 2017 e 2018, caso possuíssem títulos, deveriam ter
apresentado os mesmos na Diretoria de Ensino, conforme orientação transmitida às
unidades escolares.
O tempo de experiência profissional comprovada na área da Educação, no Magistério, em
Instituições Públicas e/ou Privadas dentro do território Nacional, correspondentes ao Ensino
Fundamental I, II e Ensino Médio, poderá ser computado, ainda que concomitante com o tempo
na Secretaria de Estado da Educação, visto tratar-se apenas de composição de nota de Avaliação
para o Processo Seletivo.
No momento de lançar os títulos, todo o tempo de magistério deverá ser somado, mesmo que
seja concomitante.
O tempo de contrato nos termos da LC 1093/2009, deverá ser lançado no total de dias do
magistério e, depois, separadamente, em campo próprio, com pontuação específica.
Qualquer dúvida referente à avaliação e lançamento dos títulos, entrar em contato com o Centro de
Recursos Humanos da Diretoria de Ensino.
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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
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.

ESPAÇO DESTINADO AS ESCOLAS
EE SÍTIO CONCEIÇÃO : A E.E. Sítio Conceição parabeniza a todos pela peça de teatro “ Loja dos
Horrores” apresentada neste sábado (01/12) no Centro Cultural da região. Aos professores Eder e
Alexandre nossos agradecimentos por demonstrar que a educação pode sim ir além dos muros da
escola. A família Sítio Conceição se orgulha por mais este evento.
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E.E MARIA ANTONIETA FERRAZ, BIBLIOTECÁRIA: participação em evento no Programa Rede
Escolaí

E.E MARIA ANTONIETA FERRAZ, BIBLIOTECÁRIA: Nos dias 27 e 28/11/2018 (AÇÃO-SARESP)
A diretora da U.E Gersivânia Brito com sua equipe gestora, professores e funcionários realizam um
momento de carinho aos seus alunos com: lanche muito especial e ao final presenteando um aluno
de cada período.

E.E. JORGE LUIS BORGES: Atividade desenvolvida pelo professor Daniel, com auxílio do Professor
Mediador Almir. Ao final da sequência de aprendizagem os alunos construíram HQ aplicando o
conteúdo desenvolvido em Inglês.

E.E JORGE LUIS BORGES: exposição sobre o Sistema Solar realizado pelos alunos do 1° Ano do
Ensino Médio. O Sistema Solar oferece formas de explicar fenômenos e curiosidades através de
uma abordagem científica. Trazer a ciência para as explicações é fundamental para a continuidade
do conhecimento humano.
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Objetivos: Trabalho em equipe, estimular a natural curiosidade do aluno para com os mistérios da
natureza e do universo, conhecer os planetas, as órbitas, a importância do sol, a lua e a ciência
como fornecedora de soluções e respostas.

E.E. JORGE LUIS BORGES: Ação Sou Mais Borges - Palestra motivacional com alunos dos nonos anos
e os terceiros anos do ensino médio. Contamos com a participação Prof Fábio, do professorJean, e
da nossa ex aluna Verônica Asbel, que palestrou sobre a importância de fazer a avaliação SARESP
com responsabilidade.

E.E DEPUTADO GERALDINO DOS SANTOS: A U.E. organizou a Gincana do SARESP, atividade
diferenciada para os alunos compreenderem o que é o SARESP e a sua importância. Na atividade
houve criação de músicas sobre o SARESP, soletrando e passa ou repassa, no intuito dos alunos
aprenderem de forma mais interativa sobre esse momento.
O projeto cinema finalizado em 24/11, teve como objetivo trazer uma experiência criativa e
reflexiva do cinema, descobrindo-o como arte e como forma de se relacionar com o mundo e o
conhecimento. Desenvolver o protagonismo dos alunos e sua autonomia, por meio de uma
atividade coletiva e interativa.
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Projeto Sentinelas da

EE ZIPORA RUBINSTEIN : Show de Talentos, realizado na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes em
08/11/2018. Tema: “S.O.S. Adolescente” e Feira Cultural

