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GABINETE
Documento Orientador DIA D- PREVENÇÃO DE DOENÇAS - CORONAVÍRUS
Foi enviado para as escolas em anexo Documento orientador e apresentação de Powepoint com objetivo de apoio para o planejamento do roteiro de atividades de prevenção e conscientização sobre o Coronavírus.
"Este material foi elaborado com o objetivo de fornecer orientações necessárias para a realização das atividades do Dia D Prevenção ao Coronavírus, uma ação proposta pela Seduc-SP,
em parceria com a Secretaria da Saúde e a FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação para discutir, refletir e promover atitudes de prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19).
Cabe destacar que este material é apenas para apoiar o planejamento das atividades do
Dia D na escola, a ser realizado entre os dias 04 a 06/3/2020, bem como outras ações em diferentes momentos do ano letivo, uma vez que a Prevenção ao novo Coronavírus e outros agentes
infecciosos deverá ser trabalhada de forma contínua e articulada com o Currículo Paulista.
A escola tem autonomia para planejar e desenvolver esse dia, atentando-se para mobilizar
toda a comunidade escolar, a partir de sua realidade e necessidade. É imprescindível que toda a
equipe escolar – gestores, funcionários, professores e estudantes, participem das atividades propostas, quanto à prevenção informações com embasamento teórico-científico."
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NOTÍCIAS DA DIRETORIA
Visita do Departamento de Informação e Monitoramento (DEINF/
CIMA) - Projeto Controle de Qualidade Contínua de Coleta de Dados
Destacamos, no intuito de dar continuidade ao processo de visitas do Projeto de Execução
e Qualidade Contínua de Coleta de Dados, o Departamento de Informação e Monitoramento
(DEINF/CIMA), a visitas as Unidades Escolares de nossa supervisão regional, com o objetivo de
monitorar a coleta e orientar, caso seja necessário, o preenchimento de informações nos sistemas
da Secretaria Escolar Digital - SED.
Informamos que as visitas ocorreram nos dias 02 e 03 de março de 2020 e foram realizadas por servidores da Secretaria do Estado da Educação, acompanhados por servidores da Diretoria de Ensino Regional. Foram verificadas fichas de matricula e cópias das certidões de nascimento/documentos de identidade dos alunos, bem como os diários de classe/cadernetas de chamada e a documentação diários de classe de turmas do Ensino Regular, de Português e/ou Matemática. Foram observadas, também, informações relacionadas as dependências, recursos humanos infraestrutura de informática, internet, alunos transportados e merenda escolar dentre outros
questionamentos sobre dados que são lançados na SED, observações dos usuários e sugestões.
A base utilizada pelas esquipes são as informações que constam dos sistemas da SED.
As escolas que receberam a visita do Controle de Qualidade Contínua de Coleta de Dados
são:

- FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO PROFA
- HELEN KELLER
- GUILHERME BUZINARO PREFEITO
O Projeto é parte do processo de melhoria contínua da Coleta de Dados nos sistemas informatizados da Secretaria Estadual de Educação, incluindo as 91 Diretorias de Ensino e as Escolas Estaduais, cuja competências e responsabilidades constam na Resolução SE 12, de 08-22007. O âmbito deste projeto é a necessidade de melhorar a qualidade dos dados incluídos nos
sistemas informatizados desta Secretaria, principalmente realizando visitas nas escolas, tendo em
vista que os dados informados na plataforma SED são ferramenta indispensável para a compreensão da situação educacional do Estado, possibilitando o acompanhamento e a efetividade das
políticas públicas pelos gestores educacionais e a sociedade em geral. Assim, é importante demonstrar o quantitativo de alunos, escolas, turmas e profissionais da rede Estadual. Sem que se
conheça esse quantitativo, não é possível operacionalizar diversas políticas públicas, tais como a
garantia do direito à educação e o monitoramento do Plano Estadual de Educação.
Agradecemos a visita do Departamento de Informação e Monitoramento (DEINF/CIMA), na
Diretoria de Ensino – Região de Adamantina e nas nossas Unidades Escolares, e pelas orientações que fazem parte do Projeto “Controle de Qualidade Contínua de Coleta de Dados” no sistema da Secretaria Escolar Digital- SED, pois será de grande valia no desenvolvimento dos nossos
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trabalhos, atendendo assim melhor nosso público alvo.

Renata (CIE), Diogo (DEINF), Andrea Grecco (DEGREM)
e Irmes (Dirigente Regional de Ensino)

Henrique (NRM), Maria Elisabete (NIT), Andrea (DEGREM), Renata (CIE),
Diogo (DEINF) e Irmes (Dirigente Regional de Ensino)
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NOTÍCIAS DAS ESCOLAS
1. ESTUDANTE DA E.E. 9 DE JULHO CONQUISTA VAGA EM UNIVERSIDADE PELA OBMEP

Na foto, o aluno Vitor Fernandes com seus pais e parte da equipe da E. E. 9 de Julho

O aluno Vitor Fernandes Santos foi aprovado no concurso de Vagas Olímpicas na Unicamp
por ser medalhista da OBMEP – Nível 3, e ter um bom rendimento escolar no ensino médio.
Vitor ganhou menção honrosa da OBMEP quando cursou o 8º ano do ensino fundamental,
ocasião em que foi convidado a participar do PIC/OBMEP – Programa Iniciação Científica, ministrado pela professora Graziele Cristina Mantovani Pereira. No ano seguinte, conquistou medalha
de bronze no nível 2 e continuou participando do Programa de Iniciação Científica, ministrado, naquele momento, pelo professor João Montanha, com direito a uma bolsa mensal por ser medalhista. Na 1ª série do ensino médio conseguiu novamente uma menção honrosa e com isso a manutenção da bolsa do PIC. Já na 2ª série do ensino médio, conseguiu a medalha de bronze, e como
já havia participado de duas edições do PIC, nível 3, foi convidado para participar do Programa
Mentores da OBMEP, voltado para alunos de alta multiplicidade, em uma plataforma exclusiva,
com cursos ministrados por professores universitários. A conquista da medalha no nível 3 propor-6-
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cionou ao aluno o direito de se candidatar a uma vaga olímpica, oferecida por algumas Universidades, como Unicamp e USP, que concede ao aluno o direito à ingresso em uma universidade
sem a necessidade de prestar vestibular.
Porém, como o Vitor já havia prestado vestibular para o curso de Engenharia Civil na
Unesp de Ilha Solteira ,e foi aprovado na mesma, ele optou em permanecer nesta Instituição, onde está concorrendo a uma bolsa de estudos pelo instituto TIM; Além dessa, ele tem o direito de
reivindicar também uma bolsa da OBMEP, devendo optar futuramente por uma delas. E ao término de sua graduação, caso queira fazer um mestrado, terá uma bolsa garantida em universidades previamente conveniadas por ter sido medalhista da OBMEP durante o curso de Ensino Médio.
A E. E. 9 de Julho orgulha-se e parabeniza o aluno, a toda equipe de professores, aos pais
e funcionários que contribuíram para o alcance desta conquista, ressaltando mais uma vez a importância da participação efetiva de todos os segmentos para garantir melhores resultados na
aprendizagem.

2. Multiplic promove encontro em escola para dar continuidade ao
projeto 'Todos contra a Dengue'
Representantes do Multiplic - Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social
de Osvaldo Cruz, realizaram na sexta-feira, 28, um encontro com alunos da escola Maria Aparecida Lopes para retomar as atividades iniciadas em 2019.

Com o intuito de reacender a participação no trabalho voluntariado, o encontro uniu alunos
interessados no projeto e os já participantes para um bate-papo motivacional a respeito do trabalho proposto.
Em 2019 foi dado início ao projeto-piloto contra a Dengue na escola Maria Aparecida Lopes. A ideia do projeto é mobilizar adolescentes e jovens para o trabalho voluntário sendo eles o
meio de conscientização para casas e bairros.
Com o crescimento de casos de Dengue na cidade, a preocupação com a saúde motivou a
iniciativa. Agora em 2020 o município declarou estado de emergência pela quantidade de casos
confirmados.
O trabalho feito em novembro reuniu os alunos interessados e promoveu encontros para
preparar os voluntários as atividades na prática. Com o nome de "Todos contra a Dengue", o grupo fez visitas no bairro Mário Covas para mobilizar a população.
Plínio Pimentel, que está à frente do projeto relatou que os resultados mostraram uma outra realidade. "Tudo é uma questão de números, o pouco que esses meninos fizeram em dois meses, na hora que tabulamos o resultado, vimos a quantidade de casas contaminadas, potenciais
de infecção e identificamos problemas urbanos. Uma realidade que não sabíamos, foi um trabalho
extraordinário", finaliza.
O trabalho realizado nesses bairros em parceria com a escola, é um projeto-piloto, para
que após essa experiência ele possa ser implantado em outros lugares.
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A aluna, Jéssica Aparecida, 13 anos, participa desde as primeiras reuniões e conta que
quando a ideia foi apresentada ela já gostou muito, "Se fosse alguém cuidando da minha família e
fazendo isso por eles, eu ia gostar, então decidi participar."
Ela conta que desde quando começou participar do Multiplic ela sente vontade de ajudar
cada vez mais as pessoas. Já quanto as visitas, Jéssica afirmou que gostaria de ver todos os
amigos participando para alcançar mais bairros.
O projeto nasceu com esse propósito e o exemplo da Jéssica é o que se espera ser visto
entre os voluntários. Como incentivo, neste encontro, Matheus Nabas, coordenador do Multiplic
Jovem fez o convite aos alunos para serem protagonistas das suas vidas dando motivação para
que sejam o futuro da cidade.
A diretora da escola, Helenita Corradi, abraçou a causa e recebeu o Multiplic para somar
aos projetos da escola, como o Inova Educação do governo de São Paulo, que tem frentes de
crescimento educacional e social que caminham com propósitos do Multiplic.
Fonte:
http://www.fmmetropole.com.br/noticias/local/multiplic-promove-encontro-em-escola-para-darcontinuidade-ao-projeto-todos-contra-a-dengue--04-03-2020
"É muito importante que nossos alunos participem e nossa escola seja exemplo. Tudo que pegamos para fazer aqui, fazemos bem feito e com o Multiplic não é diferente. Se cada um fizer sua
parte, podemos mudar a realidade", completa a diretora. Ela ainda reafirma que está à disposição
para novas reuniões e aposta no projeto para crescimento de todos.
O Multiplic agora caminhará para retomar o projeto e consolidar o formato para a sua expansão.
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NPE — NÚCLEO PEDAGÓGICO
1. VIII CONCURSO DE REDAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM
CÂNCER
Começou ontem o Concurso de Redação do Hospital de Amor. A mensagem também foi encaminhada por e-mail para todas as unidades escolares.

O VIII CONCURSO DE REDAÇÃO SERÁ PROMOVIDO, PELO NEC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
EM CÂNCER DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS.

O Concurso de Redação será realizado para todas as escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo, bem como para as escolas municipais e particulares do município de Barretos.
O período de produção das redações será do dia 03 de Março de 2020 até o dia 30 de Abril
de 2020 e consistirá na premiação dos 05 (cinco) participantes que obtiverem os melhores textos
na elaboração da redação de acordo com parecer da Comissão Julgadora, com no mínimo de 15
(quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas, sobre o tema proposto: “Câncer Infantojuvenil” - O intuito é que, por meio do desenvolvimento deste projeto, os alunos conhecer os principais sinais e
sintomas do câncer infantojuvenil, tendo em vista que, para este tipo de câncer não há prevenção
primária e sim a identificação precoce dos principais sinais e sintomas. Desta forma, poderão contribuir para a antecipação de possíveis tratamentos aumentando as chances de cura, assim, se
tornando mini agentes de saúde, propagando o conhecimento entre sua família e comunidade.
Por favor, leiam com atenção o regulamento e orientações anexadas no link abaixo:

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
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2. EDUCA/SP – USP

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO EM PARCERIA
COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, ABRIRAM INSCRIÇÕES PARA
DIVERSOS CURSOS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS
NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS.

OBJETIVOS: contribuir para formação de estudantes do Ensino Médio por meio da oferta de cursos de formação complementar, fortalecendo a conexão desses estudantes com o Ensino Superior.
MÓDULO 2
Inscrições:
Site oficial: https://www.fuvest.br/educasp-usp/
Período de Inscrições: 02/03/2020 a 13/03/2020
Total de vagas: 15000 estudantes
Período de realização: 23/03/2020 a 01/05/2020 (40 dias)
Critérios de aprovação: nota igual ou maior a 5,0 e frequência 75% no mínimo
Carga horária: 40 horas
Certificado digital: SEDUC, FUVEST E USP

MÓDULO 3
Inscrições:
Site oficial: https://www.fuvest.br/educasp-usp/

Período de Inscrições: 09/03/2020 a 17/04/2020
Período de realização: 11/05/2020 a 19/06/2020 (40 dias)
Critérios de aprovação: nota igual ou maior a 5,0 e frequência 75% no mínimo
Carga horária: 40 horas
Certificado digital: SEDUC, FUVEST E USP
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CURSOS

VAGAS
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Astrobiologia
Fotografia
Programação de Aplicativos e Jogos
Quero Engenhar !
Robótica
Super Tecnologias
Negociações Internacionais
Lasers, Luzes e Cores
Decifrando seu Dinheiro

3. VEMPRAUSP (CUCo)
Inscrições, divulgação e contatos
vemprausp.org.br
@vemprausp
Facebook.com/vemprausp
vemprausp@usp.br
Início
Inscrições
Primeira fase
Segunda fase

Término

09/03/2020
17/04/2020
04/05/2020
08/05/2020
17/05/2020

PREMIAÇÕES
Os estudantes destaques receberão premiações diversas:
Nota para acesso aos cursos superiores da UNIVESP.
• Premiação separada para DER Interior e DER capital e região metropolitana.
• Incentivo a professores.
• Visita guiada ao campus da USP mais próximo de sua Diretoria Regional de Ensino.
• E outras premiações.
•
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QUEM PODE PARTICIPAR DA CUCo?
Todos os alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio (EM) das escolas públicas do Estado de
São Paulo de forma voluntária e gratuita.

4. Prêmio Inspiração 2020

O governo do Estado de São Paulo, através da Secretária Estadual da Educação lançou
no último mês o “Prêmio Inspiração 2020. O objetivo do concurso é reconhecer boas práticas pedagógicas de promoção do desenvolvimento INTENCIONAL DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS, que se configuram pelo planejamento, desenvolvimento e avaliação de uma Situação
de Aprendizagem, mediada pelo professor sobre quaisquer componentes curriculares da matriz
curricular.
A seleção para o concurso acontecerá em 3 fases, conforme cronograma:
- 12 -
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FASE ESCOLA – de fevereiro a maio - Nesse período o professor desenvolve uma situação de
aprendizagem com os alunos e a Unidade Escolar inscreve 01 trabalho por escola, até o último
dia do mês de maio, data final para postagem do trabalho para a Diretoria de Ensino.
FASE DIRETORIA – junho - Nesse período a Diretoria de Ensino avalia e seleciona 01 trabalho e tem até a terceira semana do mês de junho, para postagem do trabalho para a SEDUC.
FASE SEDUC – de junho a julho - SELEÇÃO: análise de 91 trabalhos das DEs e seleção
dos 05 vencedores.
FASE FINAL – Divulgação dos resultados 2º semestre e premiação.
O prêmio é individual ao DOCENTE MEDIADOR, responsável pela mediação da situação
de aprendizagem junto aos estudantes e que obtiver a maior pontuação, de acordo com os critérios de avaliação. Serão premiados os cinco primeiros vencedores com uma viagem para os Estados Unidos, focada em ações formativas.
Mais informações sobre o concurso no e-mail enviado às escolas no dia 06/03.
Vamos incentivar todos os professores a participarem do concurso e divulgar as boas práticas de situações de aprendizagem que envolvem as competências socioemocionais!

- 13 -

Boletim Informativo produzido pela Diretoria de Ensino — Região de Adamantina
Ano II — Edição nº 6
06.03.2020

IRMES MARY MORENO ROQUE MATTARA
Dirigente Regional de Ensino

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.

