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GABINETE 

1. Vestibulinho ETEC 

Você já pensou no que vai fazer depois da pandemia? 

 

O mercado de trabalho está cheio de 

incertezas e você se sente perdido? 

Então que tal aproveitar e fazer um 

curso técnico de QUALIDADE e totalmente 

GRATUITO? 

Com o curso de Desenvolvimento de 

Sistemas você aprenderá a criar e manter 

aplicativos, que serão muito importantes no 

mundo pós pandemia. 

Acabamos de sentir na pele como 

nosso sistema de saúde é importante, e nos-

so curso de Enfermagem te prepara para en-

trar nesse mercado que vai crescer muito 

nos próximos anos. 

Infelizmente o desemprego aumentou devido à pandemia, e as pessoas estão tendo que 

empreender, então porque não fazer nosso curso de Contabilidade e aproveitar esse aumento de 

empreendedores que precisarão dos serviços contábeis? 

Hoje todos nós estamos em casa, mas logo isso vai passar e as pessoas vão querer viajar 

muito, para matar a saudade, então você pode cursar Guia de Turismo e unir trabalho e viagem. 

No curso de especialização Gestão de Projetos você ajudará as empresas a se organiza-

rem e passarem por outras crises que vierem. 

Não perca tempo, faça sua inscrição e venha fazer parte da Etec Prof. Eudécio Luiz 

Vicente! 

Inscrições no site: vestibulinhoetec.com.br até as 15h do dia 21/07, com a taxa de inscrição 

apenas R$19,00 

 

 

Escolas da nossa Regional Município 

Etec Amim Jundi Osvaldo Cruz 

Etec Eng. Herval Bellusci Adamantina 

Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente  Adamantina 

Etec Profª Carmelina Barbosa  Dracena 

https://www.vestibulinhoetec.com.br/
https://www.etecamimjundi.com.br/
https://www.etechervalbellusci.com.br/
http://eteceudecioadamantina.com.br/
https://www.vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos/escola.asp?c=132
https://www.vestibulinhoetec.com.br/
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2. Fatec Adamantina oferece novo curso no processo seletivo 2º Se-

mestre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estão abertas as inscrições do processo seletivo do vestibular da Fatec Adamantina até as 

15h de 22 de julho. Todo o processo será on-line e os interessados em ingressar no segundo se-

mestre de 2020 devem fazer o cadastro no site do Vestibular. Neste ano, não haverá prova pre-

sencial ou on-line. O acesso à Fatec se dará pela análise do histórico escolar, respeitando as di-

retrizes de distanciamento social e observando as notas atribuídas antes da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19).  

Além do curso superior de Gestão Comercial, a novidade é o curso superior de Ciência de 

Dados, muito esperado em nossa região. Trata-se de dois cursos superiores, de alta qualidade e 

gratuito, ou seja, sem mensalidades. 

A inscrição deve ser feita pelo site www.vestibularfatec.com.br  

A Fatec disponibilizou um canal de comunicação para tirar dúvidas sobre a inscrição do 

vestibular: “Plantão vestibular Adamantina” Contato exclusivo pelo WhatsApp (18) 99607-8503. 

A Fatec Adamantina te leva ao conhecimento do curso superior gratuito. Não perca 

essa chance. 

GABINETE 

http://www.fatec.edu.br/adamantina/
https://www.vestibularfatec.com.br/
https://www.vestibularfatec.com.br/
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NOTÍCIAS DAS ESCOLAS 

E.E. João Brásio: Professor é finalista do Prêmio Educador Nota 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez mais utilizamos mapas para localizar, orientar e informar, e a maior parte das re-

presentações gráficas disponíveis está em formato impresso ou digital, o que significa inacessibili-

dade por pessoas cegas ou com baixa visão. Existe uma grande barreira no desenvolvimento do 

pensamento espacial para elas, pois precisam de recursos para conseguir compreender as repre-

sentações do espaço geográfico e as abstrações sinalizadas nos mapas. Neste projeto, Elias de-

safiou a turma do 1º ano do Ensino Médio a produzir um atlas para Heloisa Vitória, aluna que tem 

deficiência visual e cursa o 6º ano da mesma escola. Os estudantes se envolveram em um traba-

lho colaborativo de pesquisas para a produção artesanal de mapas táteis. Para isso, revisitaram 

conteúdos da linguagem, das escalas e dos fenômenos e puderam estudar e conversar sobre a 

educação inclusiva. Em oficinas, elaboraram mapas variados e geográficos (bacia hidrográfica, 

biomas brasileiros, tipos de clima etc.), com materiais recicláveis. Como resultado, todos aprende-

ram mais sobre cartografia e inclusão.  

 

 

(Texto e imagem extraídos de premioeducadornota10.org) 

Confira fotos do projeto na próxima página 

https://premioeducadornota10.org/parabens-aos-finalistas-do-premio-educador-nota-10-2020/
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Galeria de fotos : Projeto Mapa Tátil 

NOTÍCIAS DAS ESCOLAS 
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Galeria de fotos : Projeto Mapa Tátil 

NOTÍCIAS DAS ESCOLAS 
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Galeria de fotos : Projeto Mapa Tátil 

NOTÍCIAS DAS ESCOLAS 
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COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 13  

 

Autorização de Acesso aos Extratos Bancários - PDDE Paulista  

 

Para que a Seduc possa consultar as movimentações das contas bancárias vinculadas ao 

PDDE Paulista, disponibilizamos na SED (no perfil do Diretor e/ou Vice-Diretor*) uma autorização 

que deve ser preenchida e assinada pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro das APMs.  

A autorização pode ser acessada através do caminho “Gestão Escolar” ⇒ “Termo de Auto-

rização PDDE Recursos”. Uma vez assinado, o documento deve ser anexado no seguinte campo: 

  

Link: https://sed.educacao.sp.gov.br 

 

Estas autorizações devem ser enviadas até o dia 15 de agosto, para isso, contamos com o 

apoio das DEs. 

Será disponibilizado novo relatório dentro de “Gestão Escolar” para que as DEs continuem 

a fazer o acompanhamento de suas escolas. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos e-mails: 

 

 (bruno.silva04@educacao.sp.gov.br e ricardo.parisi@educacao.sp.gov.br) 

 

*Para as escolas que foram contempladas com os recursos do PDDE Paulista e não pos-

suem Diretor ou Vice cadastrados na SED, o documento foi disponibilizado para o Gerente de Or-

ganização Escolar (GOE).  

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  

E INFRAESTRUTURA 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
mailto:bruno.silva04@educacao.sp.gov.br
mailto:ricardo.parisi@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 im-

portante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da ima-

gem juntamente com as fotos. 

As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail  

deada@educacao.sp.gov.br. 

O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim In-

formativo”. 

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou 

pelo telefone (18) 3502-2339. 

 

mailto:deada@educacao.sp.gov.br?subject=Envio%20de%20Materia%20para%20o%20Boletim%20Informativo
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/

