
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino – Região de Itapevi – UGE 080280
Av.Presidente Vargas, 874 Vila Nova Itapevi– Itapevi – SP

FONE: 4143-8310

Itapevi, 12 de junho de 2019

Circular nº:  153 /2019.
Assunto: “Conversas sobre a Juventude”

Senhor (a) Diretor (a)

Conforme acordado, segue as orientações sobre: a ampliação da escuta
dos encontros chamados “Conversas sobre a Juventude”, a serem
realizados nas escolas com professores e estudantes.

Após a realização do Seminário “conversas sobre a Juventude”, em que discutimos
com alunos e professores questões sobre a escola e o ensino médio, precisamos
dar o passo seguinte, que é multiplicar a ação das conversas com os alunos e os
professores, tanto das escolas que participaram do evento, quanto daquelas que
não participaram do evento.
Precisamos da sua colaboração para o acontecimento e o sucesso dessa tarefa.

RODAS DE CONVERSA NA ESCOLA

Cada escola deve propiciar momento(s) de discussão, tanto entre o grupo de
professores entre si, quanto entre o grupo de estudantes. Não há um formato
padrão (cada escola pode planejar a realização dessa conversa como considerar
melhor: por exemplo, se de sala em sala com grupos pequenos, ou num pátio ou
auditório).

O importante é garantir que aconteça.

1. A Diretoria de Ensino fará a comunicação às escolas;

2. A escola (direção, coordenação, professores e alunos) deve organizar um
momento de conversa – com o grupo de professores; com o grupo de alunos.
Sugerimos que seja separadamente, já que o foco das perguntas é direcionado
a cada um desses grupos, mas a escola pode se organizar como achar melhor);

3. A conversa deve acontecer – do segmento de alunos e do segmento de
professores;

4. A conversa deve ser registrada no formulário fornecido pela Diretoria de Ensino;



5. Diretorias de Ensino irão resumir/sistematizar as informações coletadas em
todas as escolas/regiões e compartilhar com as equipes da Secretaria de
Educação

6. As equipes da Secretaria de Educação irão trabalhar em propostas para
apresentar até o final do ano, com base na análise das informações

Novos encontros regionais serão organizados, para apresentar propostas e fazer
novas discussões.

Prazo para enviar as respostas das escolas via link abaixo para DE. até
24/06/2019

Anexos:

1. Link formulário de ESTUDANTES: https://forms.gle/ZWWJFqasVyKFS3VK6

2. Link formulário de PROFESSORES: https://forms.gle/1RTf5xm3Du8Jkmip7

Atenciosamente,

Keise Cristina Portela dos Santos
Dirigente Regional de Ensino


