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GABINETE
1. Concurso de Remoção – Docentes 2020 e Suporte Pedagógico /
Abertura de Inscrição / Coleta de Vagas
Pertinente ao Concurso de Remoção – Docentes 2020, que ocorrerá brevemente, que envolverão
as Unidades Escolares e Diretorias Regionais de Ensino, considerando a data-base de
22/02/2020, conforme constou no Comunicado de Abertura de Inscrição/Indicações, publicado em
Diário Oficial do Estado – 01/02/2020.

Documentos para baixar
Orientação Técnica sobre o Concurso de Remoção — Docentes 2020 (PDF)
Comunicado CGRH 2 — Docentes — Procedimentos de Inscrição/Indicações (PDF)

Comunicado CGRH 3 — Suporte Pedagógico — Procedimentos de Inscrição / Indicações (PDF)

2. Acompanhamento do Acolhimento 2020
Em 2020, todos os estudantes
de anos finais do ensino fundamental
e ensino médio participaram do Acolhimento. O Acolhimento é uma ação
contínua da escola que, conforme
indicado no cronograma da SEDUC,
teve início em 03/02/2020.
Nesta data, estudantes acolhedores receberam professores, colegas e outros profissionais da escola, marcando o começo do ano letivo.
Este é um momento fundamental para o fortalecimento de vínculo com a
escola. Além disso, trata-se do marco zero do Projeto de Vida. É a partir
do levantamento do que aconteceu
neste dia que se dá a criação das
Eletivas, por exemplo. Por isso, sistematizar e criar um arquivo com as criações dos estudantes é essencial para os desdobramentos
das dinâmicas
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Para fortalecermos essa ação e consolidarmos um olhar sobre como ela aconteceu, a Diretoria de Ensino – Região de Adamantina solicita que todas as escolas estaduais preencham, até
27 de Fevereiro de 2020, o formulário disponibilizado no link a seguir:
https://forms.gle/TESM5FQgpdzmaKXF9
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NOTÍCIAS DA DIRETORIA
1. MENTORIA — MMR
O Plano de Melhoria precisa ser coerente e consistente, com ações curtas, capazes de serem avaliadas e corrigidas para efeito na resolução do problema.
Realizaremos uma roda de reflexão da construção dos Planos de Melhoria utilizando o conceito de mentoria. Cada escola deverá trocar ideias com o Comitê Regional do MMR na data e cronograma que segue:

ATENÇÃO: É IMPRESCINDÍVEL TRAZER PARA A MENTORIA OS MATERIAIS IMPRESSOS.
• PLANILHA PLANO DE MELHORIA (COMPLETO);
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• PRIORIZAÇÃO DE CAUSAS DOS TRÊS PROBLEMAS COM O PROCESSO DOS 5
PORQUÊS;
• PLANILHA CAUSA RAIZ.

OBSERVAÇÃO: NÃO DIGITAR O PLANO DE MELHORIA NA PLATAFORMA SED ANTES DA
SEMANA DE MENTORIA, QUALQUER DÚVIDA ENTREM EM CONTATO COM O SUPERVISOR.
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2. Escolas retomam Método de Melhoria de Resultados (MMR)
As escolas da Diretoria de Adamantina reuniram-se nos dias 13 e 14 de fevereiro em dois
polos para retomar os passos do MMR (Método de Melhoria de Resultados) visando o próximo
plano de ação que as unidades escolares farão com o intuito de impactar positivamente os resultados de língua portuguesa, matemática e fluxo nos anos finais e ensino médio.
Nesses dias, os diretores com seus colaboradores, puderam relembrar os passos, tiraram
dúvidas e trocaram experiências que enriqueceram com práticas exitosas que tiveram em suas
escolas. Também analisaram os indicadores de 2019 com o foco naquilo que pretendem priorizar
pensando sempre no objetivo principal que é a aprendizagem do aluno.
O primeiro polo foi em Junqueirópolis na EE Idene Rodrigues dos Santos com as escolas: E.E. Alfredo Machado, E.E. Guilherme Buzinaro, E.E. Idene Rodrigues dos Santos, E.E. Jacinto Pernas Gomato, E.E. João Bernardi, E.E. Léa Aparecida Vieira Guedes, E.E. Oscar Pedroso
Horta, E.E. Orlando Guirado Braga, E.E. 9 de Julho, E.E. Julieta Guedes de Mendonça, E.E. Dom
Lúcio, E.E. João Brasio, E.E. Ferdinando Ienny, E.E. Geraldo Pecorari Pecorari, E.E. Isac Pereira
Garcez, E.E. Salvador Ramos de Moura; e o segundo, em Adamantina com: E.E. Carlos Umberto Carrara, E.E. Durvalino Grion, E.E. Elmoza Antonio João, E.E. Hans Wirth, E.E. Iraldo Antono
Martins de Toledo, E.E. José Édson Moyses, E.E. Taieka T. Gimenes, E.E. Dom Bosco, E.E. Helen Keller, E.E. Joel Aguiar, E.E. Maria Aparecida Lopes, E.E. Benjamim Constant, E.E. Fleurídes
C. Menecchino, E.E. José Firpo, E.E. Osvaldo Martins, E.E. Pércio Gomes Gonzales, E.E. Waldomiro Sampaio de Souza.

Polo de Junqueirópolis – EE Idene Rodrigues dos Santos
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Polo de Adamantina – Polo de Capacitação (DE)
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NOTÍCIAS DAS ESCOLAS
1. EE. Prof. Salvador Ramos de Moura — Programa de Ensino Integral
No dia 29 de janeiro de 2020, a Escola Estadual Professor Salvador Ramos de Moura de
São João do Pau D'Alho, que aderiu neste ano ao Programa de Ensino Integral - PEI, contou com
a presença da Dirigente Regional de Ensino Irmes Mary Moreno Roque Mattara e dos
PCNPs Renata Batista de Souza e Antonio Luciano Caetano, gestores, professores e alunos da
Escola Estadual Professor Geraldo Pecorari de Adamantina e professores da Escola Estadual 09
de Julho de Dracena com objetivo de formar, orientar, fortalecer e subsidiar professores e gestores que ingressaram no Programa em 2020.
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2. EE Dr. Pércio Gomes Gonzales: Vencedores do Concurso Wizo de
Pintura e Desenho 2019
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3. Aluna da EE. Taieka recebe Honra ao Mérito
NICOLE ALVES RAIMUNDO ALUNA DA 3ª SÉRIE DO E.M. PARTICIPOU DA III COMPETIÇÃO
ONLINE INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO
A olimpíada é organizada pela plataforma educacional dragonlearn.com.br onde cinco países, Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul, competem on-line.
O alvo principal da Olimpíada BRICS de matemática
é promover o aumento da atenção e pensamento criativo.
Tarefas em forma de jogos ajudam crianças e adolescentes a receberem conhecimento de forma divertida e eficaz.
A Olimpíada de matemática BRICS enfoca no raciocínio
lógico.
A Navegação de teste ocorreu no período de
12/10/2019 a 12/11/2019 e a Navegação Oficial no período
de 13/11/2019 a 13/12/2019, os alunos participantes tiveram 60 minutos para completar as tarefas da navegação
oficial.
A Gestão Pedagógica da E.E. ProfªTaieka Takahashi Gimenes, divulgou para os alunos a competição, aqueles que se sentiram com maior motivação se inscreveram.
A aluna Nicole Alves Raimundo, estuda na unidade escolar
desde o 6ºAno e sempre se destacou pela dedicação aos
estudos, hoje se encontra matriculada na 3ªSérie do Ensino Médio, e se destacou pela participação ativa na competição, conquistando o Certificado de Honra ao Mérito.
Parabenizamos a aluna pela conquista e a Gestão Pedagógica pelo incentivo!!!
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO
Registros de Ocorrências na Plataforma CONVIVA SP — Acompanhamento de registros
Conforme é de conhecimento de todos, os registros de ocorrências escolares precisam ser
realizados na Plataforma CONVIVA – PLACON (http://portalnet.educacao.sp.gov.br), pelas Unidades Escolares, diariamente, inclusive em dias não letivos.
Ainda que não haja ocorrências, a escola deve entrar no sistema e informar que não houve
ocorrências no dia.
O acompanhamento deve ser realizado pelo supervisor de ensino de forma a contribuir para que a DE tenha total conhecimento das ocorrências na escola e, assim, possa intervir assertivamente.
O CONVIVA SP faz o acompanhamento remoto destes registros de forma a produzir ações
pro ativas.
Tendo em vista que os registros são obrigatórios e devem ocorrer diariamente, solicitamos
que o acompanhamento seja realizado pela Diretoria de Ensino de forma a garantir que não haja
prejuízos desta ação.

Para um adequado acompanhamento, encaminhamos anexo uma planilha contendo o status de registros de cada Unidade Escolar para que a DE possa verificar, junto às UEs, a necessidade de atualização, finalizando as ocorrências pendentes e registrando as “não ocorrências”.
Essa ação de acompanhamento e garantia de registros tem como data inicial 04/11/2019 e
deve ser permanente.
A D.E recebeu os seguintes anexos anexo:
•

comunicado enviado em outubro/2019;

•

planilha de controle de ocorrências por DE (data base 11/02/2020);

•

manual / tutorial.

Qualquer dúvida sobre esse assunto, entrar em contato com o grupo gestor do CONVIVA na D.E.
(Supervisora Maria Fortuna e PCNPs Renata e Luciano).
Contamos com a colaboração de todos!
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NÚCLEO PEDAGÓGICO
1. Olimpíada de História
“Todos juntos estimular as jovens mentes de nosso país, na construção de um Brasil conhecedor de sua própria história!”
Estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do
Brasil (ONHB), projeto desenvolvido pelo Departamento de História da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), coordenado por: Profa. Dra. Cristina Meneguello; Profa. Dra. Alessandra
Pedro e Profa. Dra. Raquel Gryszczenko Alves Gomes.
A Olimpíada de História é aberta para professores e alunos dos ensinos Fundamental (8º e
9º anos) e Médio de escolas públicas e particulares de todo país.
Para participar, os interessados devem formar equipes compostas por um professor de
História e três alunos. A competição conta com seis fases online – com duração de uma semana
cada – além da final presencial realizada na Unicamp, em Campinas-SP. As provas começam no
dia 4 de maio e seguem até 13 de junho. Já a grande final ocorre dias 15 e 16 de agosto.

Mais informações poderão ser obtidas na página oficial: www.onhb.com.br
Inscrições de 03/02 até 24/04 de 2020.
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2. OBMEP 2020
Estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) 2020. A competição envolve a participação de professores e estudantes das redes pública e privada de todo o país.
As inscrições devem ser feitas no site: http://www.obmep.org.br

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura
e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com
recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.
A OBMEP tem como objetivos principais:
- Estimular e promover o estudo da Matemática;
- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior
número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade;
- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas;
- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a
sua valorização profissional;
- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os
institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;
- 15 -
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Fiquem atentos às datas! Contamos com a participação de todas as escolas de nossa Diretoria.

3. CONCURSO DE REDAÇÃO: “Os 200 anos da Independência do
Brasil”

Estão abertas as inscrições para o concurso de redação de história do Brasil para estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) da rede pública estadual de São Paulo. Divulguem aos
professores e incentivem a participação dos alunos.
O tema do concurso será os 200 anos da independência do Brasil.
Os interessados em participar devem acessar o site abaixo e clicar no link correspondente
ao concurso. Na página, estão disponíveis o edital completo, a folha padrão para uso dos
- 16 -
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concorrentes e o formulário de inscrição. Cartazes de divulgação impressos foram enviados a
todas as escolas estaduais, mas no site do concurso também é possível baixar e imprimir mais
cópias, para professores interessados em estimular a participação de seus alunos.
Por favor, leiam com atenção as regras do edital no site abaixo.
https://prceu.usp.br/noticia/concursomuseuipiranga/

4. PRÊMIOS E CONCURSOS EDUCACIONAIS 1º SEMESTRE/2020
Com o objetivo de subsidiar as ações das escolas durante o período de planejamento do 1º
semestre de 2020, informamos a relação dos Concursos a serem realizados neste semestre.
Atentem-se, então, às datas de lançamento e às da fase Escola.
O Regulamento e os subsídios necessários de cada concurso estarão disponíveis para
consulta
a
partir
da
data
de
lançamento,
tanto
no
site
da EFAPE
(www.escoladeformacao.sp.gov.br)
quanto
no
CRE
Mário
Covas
(www.escoladeformacao.sp.gov.br/cre)
Atenção! Orientamos às escolas, pedindo atenção especial ao Regulamento, principalmente quanto ao item “Apresentação do Trabalho”. Assim, evitaremos trabalhos desclassificados
na Fase Final do Concurso, por não atenderem aos critérios estabelecidos.
Confiram abaixo o cronograma de cada concurso e programem-se!
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5. CONCURSO INTERNACIONAL DE REDAÇÃO DE CARTAS

O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de melhorar a alfabetização através da arte epistolar. Incentiva a expressão da criatividade e a melhora dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Participam estudantes de até 15 anos de idade,
previamente selecionados nas etapas nacionais.
No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa - fase internacional - fica a cargo da UPU. A participação se dá por meio das escolas (rede pública e privada), que selecionam, entre as redações
de seus alunos, até duas melhores cartas para representá-las.
A primeira melhor redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional.
O Brasil é o segundo país melhor colocado em âmbito internacional, atrás, apenas da China.
Mais informações no site:

http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-deredacao-de-cartas
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6. Inscrições abertas para a Mostra Brasileira de Foguetes
Mostra acontece junto da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Alunos da rede estadual de São Paulo podem lançar projetos para serem exibidos na 14ª
Mostra Brasileira de Foguetes, que acontece junto da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Para realizar a inscrição, é preciso que escolas listem os projetos e enviem seguindo as
instruções abaixo.

Confira mais aqui
A mostra avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar, o mais longe possível,
foguetes feitos de garrafa PET, de tubo de papel ou de canudo de refrigerante. Foguetes e bases
de lançamentos devem ser construídos por alunos individualmente ou em equipes de até três
componentes. A novidade deste ano é que professores também poderão construir e lançar foguetes de papel, mas sem concorrer a prêmios.
A Mostra é dividida por categorias. Os estudantes do ensino médio que conseguirem lançar seus foguetes acima de 90 metros e os do ensino fundamental do nível 3, do sexto ao nono
ano, que lançarem acima de 80 metros serão convidados para a Jornada de Foguetes, que terá,
no máximo, uma equipe por escola. A Jornada é um evento anual que reúne alunos de todo país
na cidade de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro.
Em 2019, a mostra teve a participação de 154.578 alunos. “Quando você lança um foguete, vê que a física não é só fórmula, ela passa a ter um significado muito real de equações que
descrevem o movimento do foguete. E é prazeroso, porque você não tem uma receita pronta para
fazer o seu foguete ir mais longe que os dos demais”, explica João Batista Canalle, professor do
Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
A Olimpíada é coordenada por uma comissão formada por membros da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e da Agência Espacial Brasileira (AEB) e conta com o apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Universidade Paulista (UNIP).
Para essa edição, são esperados mais de 200 mil alunos.
Fonte: https://www.educacao.sp.gov.br/
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ENVIO DE MATÉRIAS
Prezado(a) leitor(a),
Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail.
As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da imagem juntamente com as fotos.
As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail
leonardo.capetta@educacao.sp.gov.br.
O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

