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Texto do Título 

1. Questionários para acompanhamento da implementação do Currí-

culo Paulista das etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

Solicitamos a ampla divulgação dos questionários que subsidiarão as ações estratégicas 

para a implementação do Currículo Paulista das etapas da Educação Infantil e do Ensino Funda-

mental para as redes estadual e municipais. 

Os questionários são voltados para os seguintes públicos-alvo: Professores, Professores 

Coordenadores ou Coordenadores Pedagógicos, gestores das Diretorias de Ensino e Secretarias 

Municipais de Educação (Supervisores, PCNP, Técnicos Pedagógicos das Secretarias Municipais 

ou Secretários Municipais).   

Os três questionários visam obter um panorama geral de como as redes estadual e munici-

pais de educação têm obtido informações sobre a implementação do Currículo Paulista, se têm 

utilizado os materiais de apoio, além de dar subsídios para as futuras atualizações dos materiais e 

oportunizar ações formativas mais assertivas e que dialoguem com as necessidades apontadas 

por todos os envolvidos no processo educativo do estado de São Paulo.  

Dessa forma, essa pesquisa será uma ferramenta importante no processo de implementa-

ção do Currículo Paulista das etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental, sobretudo nesse 

contexto da suspensão das aulas presenciais.  

Os questionários estarão abertos para resposta até 27 de setembro de 2020.  

 

Questionário para professores: link  

Questionário para PC/CP: link   

Questionário para gestores das DE e Secretarias Municipais: link  

 

Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao seguinte e-mail: 

 

curriculo.eief@educacao.sp.gov.br  

 

https://bit.ly/ProfessorSP
https://bit.ly/ProfessorCoordenador-CoordenadorPedag%C3%B3gico
http://bit.ly/PCNP-Supervisores-Tecnicos
mailto:curriculo.eief@educacao.sp.gov.br
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2. Inscrições para os cursos do Novotec Expresso 

Estudantes do ensino médio regular, EJA e concluintes até dois anos podem se ins-

crever. As inscrições vão até 23 de setembro e são feitas no site  

http://www.novotec.sp.gov.br. As matrículas ocorrerão online entre 24 e 30 de setembro e as 

aulas iniciam no dia 5 de outubro. 

Nesse semestre, o programa terá um formato diferente: os cursos terão 90 horas de dura-

ção, executadas em 3 meses, sendo cerca de 75 horas em aulas síncronas pelo Microsoft Teams, 

e o restante em atividades presenciais, a serem combinadas com as ETECs e FATECs ofertantes 

dos cursos, que seguirão todos os protocolos de segurança, inclusive dividindo as turmas em gru-

pos menores para esses momentos. É a forma de continuarmos levando estes cursos em meio a 

esta pandemia. Não podemos parar e, sim, precisamos nos adequar e chegar a todos os estudan-

tes. 

Todos os cursos são certificados pelo Centro Paula Souza, como qualificação profissional, 

algo tão importante neste momento. 

Contamos com o trabalho de vocês para divulgar a todos os estudantes de ensino 

médio a! 

Na próxima página, há um resumo com as informações das turmas ofertadas na Diretoria 

de Ensino - Região de Adamantina. Além disso, para facilitar, listamos as escolas mais próximas 

(até 5 quilômetros) de cada unidade do Centro Paula Souza que irá ofertar o programa nesse se-

mestre. Como a maior parte das aulas será à distância, você não precisa se restringir a essas es-

colas, mas pode priorizá-las.  

GABINETE 

http://www.novotec.sp.gov.br/
http://www.novotec.sp.gov.br/
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GABINETE 

Escolas Estaduais no entorno das unidades do Centro Paula Souza 

Município 
Nome unidade que 

está ofertando o 
curso 

Escola Estadual  
no entorno 

Distância da EE para a ETEC/FATEC 
(em quilômetros) 

Dracena 
Etec Profª Carmelina 

Barbosa 
ALFREDO MACHADO 4,68 

Adamantina 
Etec Prof. Eudécio 

Luiz Vicente 
DURVALINO GRION PROF 0,51 

Adamantina 
Etec Prof. Eudécio 

Luiz Vicente 

FLEURIDES CAVALLINI 
MENECHINO PROFA 

1,65 

Adamantina 
Etec Prof. Eudécio 

Luiz Vicente 
HELEN KELLER 1,69 

Turmas que serão ofertadas na Diretoria de Ensino - Região de Adamantina 

Município 
Nome da unidade 

que está ofertando 
o curso 

Curso Dias Turno Vagas 

Dracena 
Etec Profª Carmelina 
Barbosa 

Princípios do Empreendedorismo 
Segunda-feira; Quarta-
feira; Quinta-feira; 

Tarde 30 

Dracena 
Etec Profª Carmelina 
Barbosa 

Comunicação e Projeto de Vida 
para o mercado de trabalho 

Terça-feira; Quinta-
feira; Sexta-feira; 

Tarde 30 

Dracena 
Etec Profª Carmelina 
Barbosa 

Vendas em redes sociais 
Segunda-feira; Quarta-
feira; Sexta-feira; 

Tarde 30 

Dracena 
Etec Profª Carmelina 
Barbosa 

Criação de conteúdos para redes 
sociais 

Terça-feira; Quarta-
feira; Quinta-feira; 

Noite 30 

Adamantina 
Etec Prof. Eudécio 
Luiz Vicente 

Informática Básica 
Segunda-feira; Terça-
feira; Quarta-feira; 
Quinta-feira; 

Noite 30 
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3º Congresso de Boas Práticas da DER de Adamantina - Inscrições 

Prorrogadas 

Olá Pessoal! 

Vamos prorrogar por um tempinho as inscrições para o 3º Congresso de Boas Práticas DER Ada-

mantina. 

Elas devem ser feitas pelo link https://forms.gle/87nm5UKTSLcFufrGA 

Estamos aguardando a sua inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/87nm5UKTSLcFufrGA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVxVSjGa6jbKyLCx0Tzcs8RvXbEEAmhmw8dl7Zv1S_Atjlqg/viewform?usp=send_form
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2. Orientações aos professores em ATPC: Aulas 3 e 4 de Projeto de 

Vida – IAS 

Prezados(as) professores(as) de Projeto de Vida,  

Informamos que, nos dias 16 e 23 de setembro, serão realizadas duas aulas de Projeto de 

Vida via Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). Nestas aulas, os alunos serão ori-

entados a preencher a Autoavaliação de Socioemocionais, no Sistema da SEDUC-SP, e elaborar 

o Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP), etapa ainda mais importante nesse período de dis-

tanciamento social. 

Solicitamos que os professores de Projeto de Vida que tenham disponibilidade, assistam 

às aulas para poderem orientar, acompanhar e apoiar os estudantes na realização das atividades 

previstas após cada aula. 

Vale ressaltar que as aulas serão as mesmas para os diferentes anos/séries; por isso, não 

será necessário assistir a todas elas para poderem orientar os alunos posteriormente. 

 

Aula 3 – Data: 16/09/2020 

Temas  

• Da Missão Permanente: Jornada de desenvolvimento à Missão Extraordinária  

• Vamos Juntos!  

• Rubricas: Conhecendo o Sistema de Preenchimento da Autoavaliação Socioemocionais  

Objetivo  

• Orientar os estudantes no preenchimento do instrumento das rubricas no Sistema da Auto-

avaliação Socioemocionais. 

 

Aula 4 – Data: 23/09/2020  

Temas 

• Da Missão Permanente: Jornada de desenvolvimento socioemocional 

• Missão Extraordinária – Plano de Desenvolvimento Pessoal  

Objetivo 

• Orientar os estudantes na elaboração do Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP).  

 

Contamos com todos vocês no acompanhamento aos alunos 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 



 

 

 

Boletim Informativo produzido pela Diretoria de Ensino — Região de Adamantina 

Ano II — Edição nº 32 

11.09.2020 

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 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/

