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1. Vestibular UNESP 2021
Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da escola pública no Vestibular da UNESP, informamos que todos os alunos da rede pública estadual
que concluirão o Ensino Médio em 2020, inclusive da EJA/CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2021 com desconto de 75% na taxa de inscrição.

Texto do Título

Ao ingressar na UNESP, os alunos de baixa renda podem contar com vários programas de
apoio de permanência na universidade, tais como: auxílio-alimentação, moradia estudantil, bolsamanutenção etc.
Acessando o site da VUNESP, os alunos deverão preencher todos os dados da ficha de inscrição e informar o RA para que o sistema da instituição possa gerar automaticamente o boleto bancário
com o referido desconto.

Segue abaixo o cronograma:
• Período de inscrição: de 01/10 a 27/11/2020
• Data limite para o pagamento do boleto bancário: 30/11/2020
• Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 42,50):
30/11/2020
Para ampliar os canais de divulgação do Programa na rede pública estadual, os alunos que
estão regularmente matriculados na 3º série do ensino médio receberão e-mail e SMS da SEDUC
-SP com as informações gerais sobre o vestibular UNESP 2021, além do guia das profissões e
cartaz de divulgação em formato digital.
Mais informações: Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp, ou ainda pelo Disque VUNESP 11-3874-6300.
• Informações sobre todos os cursos da Universidade estão no Guia de Profissões
• Vídeo de apresentação da Unesp
• Vídeo de chamamento da pró-reitora de graduação
Vídeos Institucionais da UNESP: A Unesp irá divulgar semanalmente vídeos como este
aqui, produzido por uma graduanda da Unesp, para divulgar o Vestibular 2021. Essa estudante
vai conversar com os alunos do ensino médio de forma geral, mas com atenção especial para
aqueles da rede pública.
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Demais dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: ceart@educacao.sp.gov.br
Clique no banner para visualizar

Texto do Título
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2. Formação Básica - 3ª Edição/2020 - Inscrições finalizarão em 13
de outubro de 2020!

Texto do Título
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3. Compartilhando boas práticas - Clube de Ciências
Estamos passando por um ano bastante atípico que nos direcionou para a reinvenção e
releitura da forma de aprender, ensinar e nos conectar. Apropriamos-nos de práticas e metodologias em tempo recorde de forma que trouxemos à tona experiências e vivências que já faziam
parte do nosso contexto, porém de uma forma mais tecnológica e conectada, através do uso de
ferramentas além de plataformas que pareciam distantes e impossíveis de nos ajustar.

Texto do Título

Este momento não só evidenciou o uso da tecnologia de forma mais eficiente como também fez emergir o uso de Metodologias Ativas com maior intencionalidade, bem como a busca
por ações mais protagonistas tanto por parte do aluno quanto do professor que, alinhadas ao Ensino Remoto, trouxe ganhos significativos para ambos.
Sabemos de quantos obstáculos foram superados e tantos outros que ainda precisaremos
superar, contudo é importante entender que entre perdas e ganhos há um trabalho pedagógico de
grande valia sendo construído por todos.

Projeto ERRARE/Grupo de Ciências Luckesi

No dia 18 de outubro de 2020 o Grupo de Ciências Luckesi da EE José Firpo completa 20
anos. Durante o mês de outubro resgataremos a história do Clube assim como o percurso realizado por eles como forma de compartilhar a prática exitosa com o intuito de refletir sobre as formas
de promover o ensino e aprendizagem.
O projeto ERRARE/GC da Escola Estadual José Firpo é destinado a todos os educadores
que buscam no dia a dia de suas aulas orientarem os alunos na descoberta do mundo através da
ciência contextualizada e atuante.
Este projeto surgiu do questionamento de novas metodologias que promovessem o envolvimento com as ciências naturais, passando por uma conscientização/emancipação político-social
(Freire, 1982) aliados à prática vivencial.
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O projeto envolve professores, alunos, ex-alunos, direção, funcionários, pais, entre outros
que, juntos, organizaram o Grupo de Ciências Luckesi, fundamentado na filosofia do erro como
matéria-prima da aprendizagem.
O presente documento apresenta uma ação da Escola Estadual José Firpo por meio do
histórico do grupo de Ciências Luckesi que culminou no Projeto ERRARE/GC tendo objetivos gerais, a filosofia do grupo, bem como a especificação dos setores e suas funções assim como a
distribuição das atividades desenvolvidas pela equipe de trabalho. Constam ainda uma relação
dos miniprojetos e as ações voltadas a uma pedagogia de transformação, visando à ciência em
prol da sociedade em concursos e atividades científicas e sociais. Ressalta-se o constante relacionamento da universidade com a escola e o intercâmbio com outras unidades escolares gerando
novas “comunidades” autônomas, priorizando ações interdisciplinares com propostas inovadoras.

Texto do Título

Tal como foi descrito, o projeto ERRARE/GC tem fundamentos pedagógicos e privilegia o
conhecimento científico sempre a favor da real aprendizagem do aluno de forma prazerosa, responsável e coletiva. A abrangência deste trabalho na comunidade escolar e fora dela – sendo tema de duas dissertações de mestrado – atesta a sua validade e comprova seus resultados, reforçando assim a pertinência e a continuidade do projeto que se renova e amplia a cada dia na busca de benefícios para toda comunidade.

De olho na rede...
Esta semana estão acontecendo algumas Feiras de Ciências com adaptação para o Ensino
Remoto, destacamos:
•

1° FEIRA VIRTUAL DE CIÊNCIAS para toda a Comunidade Escolar da E.E DOM BOSCO
– PEI (Osvaldo Cruz/SP) que aconteceu por meio da Plataforma YOUTUBE – Canal: Professorando na Web no dia 30/09 às 19h.
Na ocasião foram compartilhados experimentos incríveis preparados pelos alunos e compartilhados de forma remota.
Para quem não conseguiu assistir ao vivo segue o link:
https://www.youtube.com/watch?v=lAWNXiMl4ko

•

1° MOSTRA VIRTUAL DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS da E.E 9 DE JULHO – PEI (Dracena/SP) que está sendo realizada por meio do Aplicativo: PADLET
Tem muita coisa bacana, não deixem de conferir!
Acessem a lista de presença, deixem registrados seus comentários e sugestões!
Prestigiem... ainda dá tempo!!!
LINK do PADLET: https://padlet.com/diegodelovo/mostradecnmt
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3º CONGRESSO DE BOAS PRÁTICAS
Texto do Título
DIRETORIA
DE ENSINO

REGIÃO DE ADAMANTINA
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Prezado(a)s,
Apresentamos às Unidades Escolares, Equipes Gestoras, Professore(a)s, Estudantes e Comunidade Escolar,
o Documento Orientador da 3ª edição do Congresso de
Boas Práticas da Diretoria de Ensino – Região de Ada-

Texto do Título

mantina, no qual encontrarão princípios e normatizações.
O Congresso de Boas Práticas é uma ação pedagógica, desenvolvida por esta Diretoria de Ensino com os
objetivos de divulgar, estimular, promover e replicar as
boas práticas de todas as Unidades Escolares, das Redes Estadual e Municipal de Ensino, por esta abrangidas.
Nesse sentido, agora em formato virtual, temos a ex-

pectativa de que essa edição seja mais um marco para a nossa Diretoria de Ensino.

Ótimo trabalho a todo(a)s!

Equipe NPE
DER de Adamantina
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INTRODUÇÃO
O Congresso de Boas Práticas é uma ação voltada para a formação, a divulgação, a promoção e
a replicabilidade da cultura científica, que se constitui por meio de projetos e ações bem
sucedidas, em toda a Educação Básica.

Texto do Título

O Congresso de Boas Práticas fundamenta-se nas concepções expressas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), Currículo do Estado de São Paulo e no Currículo Paulista de Ciências
da Natureza, Linguagens, Ciências Humanas e Matemática, envolvendo as Habilidades

Cognitivas e Socioemocionais, além de práticas inovadoras na Gestão Escolar. Sendo elas:
- Atividades com participação ativa, protagonismo juvenil – estudantes – , preferencialmente
demandando consulta e cooperação com seus(suas) colegas, assim como o posicionamento
crítico diante da situação problema investigada;
- Temáticas que dialoguem com o contexto da escola e com a realidade do(a) estudante
antecedendo aquelas que transcendem o seu universo vivencial em tempos de pandemia (ensino
remoto), especialmente as que envolvam metodologias ativas;
- Experiências de Gestão Escolar significativas e inovadoras que diante do imponderável
conseguiram dar continuidade à aprendizagem dos estudantes durante o período da pandemia
(Protagonismo Sênior);
- Observações que não se limitem a experiências, mas que envolvam também percepções do
mundo real, em que a participação e o registro feito por estudantes, professores e gestores sejam
relevantes.
Em linhas gerais, o Congresso de Boas Práticas é composto por projetos, desenvolvidos por grupos de estudantes, professores e gestores da rede pública estadual e municipal, abrangidos pela
Diretoria de Ensino – Região de Adamantina.
Espera-se que os projetos possuam articulação com a realidade vivenciada pelo(a)s estudantes,
professores e/ou gestores, construídos com base na resolução de problemas e análise crítica,
tendo como princípio, interferir positivamente nesse contexto, trazendo benefícios à escola e à
sociedade neste momento de pandemia. Dessa forma, os projetos favorecem o desenvolvimento
de habilidades, a construção de atitudes e valores, contribuindo para o exercício da participação

social.
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OBJETIVOS
Reconhecer experiências de sucesso em sala de aula e/ou atividades on-line e busca ativa de
alunos em tempo de pandemia em escolas públicas e oportunizar a troca de experiências entre
professores e gestores;

Texto do Título

Promover um espaço de colaboração e socialização que favorece a reflexão sobre o impacto da
prática docente na aprendizagem dos alunos;

Reconhecer experiências de gestão escolar significativas e inovadoras que diante do
imponderável conseguiram dar continuidade à aprendizagem dos estudantes durante o período
da pandemia;
Identificar e disseminar práticas inovadoras na gestão escolar, reconhecendo e valorizando
escolas públicas que se destacam pela gestão competente, participativa e colaborativa;
Valorizar a escola que trabalha como equipe com corresponsabilidades na gestão, no ensino, na
aprendizagem e na solução de problemas.

PÚBLICO-ALVO
- Estudantes, Professores e Gestores das Unidades Escolares Municipais e Estaduais abrangidas
pela Diretoria de Ensino – Região de Adamantina.

CATEGORIAS
- Escolas Municipais.
- Escolas Estaduais – Ciências Humanas e Projeto de Vida.
- Escolas Estaduais - Códigos e Linguagens + Eletivas.
- Escolas Estaduais – Ciências da Natureza e Matemática + Tecnologias.
- Escolas Estaduais – Gestão e Projetos da Pasta.
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REGULAMENTO
1. As inscrições de Projetos serão aceitas entre 08h do dia 24 de agosto de 2020 até 23h59min
do dia 11 de setembro de 2020. Podendo haver prorrogação do prazo.
2. Serão apresentados os projetos que demonstrem práticas de sala de aula bem sucedidas,

Texto do Título

inovadoras de acordo com o cronograma (ANEXO)

3. Os autores dos projetos selecionados receberão no DIA 14 de setembro de 2020 orientação

sobre a sua apresentação e horário do encontro virtual. (Alterado em virtude da prorrogação do
prazo de inscrição)
4. Cada escola municipal poderá inscrever 1 ou 2 projetos e as escolas estaduais poderão
inscrever um projeto ou um projeto em cada área temática (Ciências Humanas + PV, Códigos +
Eletivas, Ciências da Natureza e Matemática + Tecnologias, Gestão e Projetos da Pasta).
DATA E LOCAL: O 3º Congresso de Boas Práticas em Sala de Aula será realizado do dia 05 de
outubro e 09 de outubro de 2020 de forma virtual pela Plataforma Microsoft Teams. Neste ano o

evento será dividido em dois dias (Conforme ANEXO).

DESTAQUES
Os 10 projetos mais votados pelo público do evento farão parte de uma publicação (DVD) que
será distribuída entre as escolas.
Os vídeos serão expostos por 15 dias no site da Diretoria. Os 10 projetos mais visualizados e

curtidos serão transformados no DVD e distribuídos as escolas.
Todos os participantes receberão certificado digital de participação do evento, que será enviado
de forma virtual.
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ORIENTAÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO
Atenção: A estrutura apresentada deve estar presente no arquivo de apresentação que deverá
ser enviado juntamente com a inscrição do projeto para o evento. Enviaremos o link no prazo
determinado no regulamento acima.

Texto do Título

Nome do Projeto: Este será utilizado para divulgação nos materiais do evento, portanto não
poderá ser modificado após a inscrição.

Justificativa do Projeto: descreva um pouco sobre o seu diagnóstico inicial e sobre a relevância
social do projeto. O que te motivou a desenvolver o projeto.
Objetivo do Projeto: inclua uma descrição clara do que pretendia alcançar como resultado da
atividade desenvolvida. (Inicie com um verbo no infinitivo).
Objetivo Geral (Para quê?); Objetivo Específico (O quê?)
Qual o público beneficiado diretamente? Descreva o perfil do público atendido e a quantidade
de pessoas que participaram. No caso de alunos, especifique as séries.
Características da Escola e das condições socioeconômicas do público:
Qual foi o período de duração? De quando até quando foi realizado.
Metodologia/Desenvolvimento: Descreva as etapas, cronograma, habilidades e conteúdos
trabalhados e atividades realizadas para desenvolver o projeto.
Quais foram os recursos materiais necessários para o desenvolvimento do projeto?
Recursos audiovisuais, livros, DVDs, tecnologia, saídas culturais, outros materiais.
Resultados: Os objetivos foram alcançados? Quais são os resultados? Concepção de avaliação,
produto final. Quais foram os impactos positivos na aprendizagem dos alunos? Quais as
dificuldades e os desafios encontrados para a realização do projeto?
Conclusões: A respeito do trabalho realizado.
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Cronograma
Clique nos links abaixo para visualizar

1º Dia – Manhã – 05/10/2020
Segunda-feira – Congresso - Sala 1
Texto do–Título

1º Dia – Manhã – 05/10/2020 – Segunda-feira – Congresso - Sala 2
1º Dia – Tarde – 05/10/2020 – Segunda-feira – Congresso - Sala 1
2º Dia – Manhã – Sala 1 – 09/10/2020 – Sexta-feira
2º Dia – Manhã – Sala 2 – 09/10/2020 – Sexta-feira
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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
deada@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.

