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Circular nº 139/2020  

                                                                             Osasco, 21 de maio de 2020. 

Srs.(as) Gestores (as), 

Srs.(as) Supervisores (as) de Ensino, 

 

Assunto: Atividade de aplicação online – Encontro Presencial Diretor Ingressante 

 

     Considerando o período atípico que vivemos e a necessidade de afastamento social 

para preservação da saúde de todos e, visando não prejudicar o processo formativo, 

informamos que o Encontro Presencial do Curso de Diretores Ingressantes foi ajustado para 

a realização de uma atividade online com a comunidade escolar e elaboração de um 

respectivo relatório, dentro dos objetivos propostos para o módulo. 

O objetivo dessa atividade de substituir o encontro é revisitar e ampliar os conceitos 

abordados, sanar dúvidas remanescentes e discutir as temáticas desenvolvidas no módulo e 

as tarefas que compõem o seu portfólio, e colocar em prática as aprendizagens realizadas. 

Assim, estamos enviando (anexos) e está disponibilizado no item 4.8 da página do 

Módulo do Curso “Gestão do Espaço Físico e do Patrimônio”: 

• Apresentação em PPT que contém um panorama geral do módulo e tem como 

objetivo reforçar seu percurso de estudo; 

• Roteiro para elaboração, aplicação e análise de uma atividade de pesquisa junto à 

comunidade escolar, que colaborará qualitativamente com a realização da tarefa que 

compõe seu portfólio, além de contar como as horas previstas para o EP. 

Para que o Diretor Ingressante desenvolva a atividade proposta, orientamos que: 

✓ Revise o conteúdo do módulo, em especial as informações do seu arquivo postado 

na tarefa “Portfólio”. 

✓ Revisite as discussões da Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA). 

✓ Veja a apresentação referente ao Panorama do Módulo; 

✓ Acesse as orientações para a realização da pesquisa junto aos estudantes, 

professores, servidores e/ou comunidade da sua escola; 

✓ Planeje e compartilhe sua proposta de pesquisa no item 4.9 intitulado “Atividade de 

Aplicação online”, ela comporá 50% de presença na nota do EP; 
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✓ Aplique a Pesquisa junto aos estudantes da escola e realize a Análise dos resultados 

e consolide um relatório para apresentação à equipe escolar, Conselho e APM, que 

comporá 50% de presença na nota do EP; 

Importante, o Diretor Ingressante deverá postar no item 4.9, até o dia 05/06/2020, 

um único arquivo contendo as duas atividades: 1) Realização da pesquisa junto aos 

estudantes, professores, servidores e/ou comunidade da sua escola e 2) Análise dos 

resultados e consolidação em relatório para apresentação à equipe escolar, Conselho e 

APM. 

Além de contribuir para a realização de seu portfólio, a pesquisa que você planejou, 

aplicou e analisou irá subsidiar planos de intervenção no patrimônio material e 

fortalecimento do patrimônio imaterial da escola. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e podemos trocar mais 

informações no Grupo de Whatsapp criado para essa finalidade. 

Atenciosamente, 

 

Supervisora Léia Soares Perrone 

Supervisora Maria de Fátima Francisco 

Comissão do Curso de Diretor Ingressante 

 

 

         

 

 

De acordo,  

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 

  


