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PROFESSOR, #EU ACREDITO
ACREDITO QUE SER PROFESSOR É SER ENCANTADOR, CAPAZ DE ENCANTAR SEUS ALUNOS
PARA A MAGIA DO APRENDER.
ACREDITO QUE SER PROFESSOR É SER INSPIRADOR, QUE INSPIRA AS PESSOAS, CRIANÇAS E
JOVENS, NA BUSCA DE NOVOS SABERES.

ACREDITO QUE SER PROFESSOR, É POSSUIR O DOM DE TRANSFORMAR E MOBILIZAR VIDAS
NA BUSCA POR VITÓRIAS E CONQUISTAS.
SER PROFESSOR...É SER HUMANO REPLETO DE QUALIDADES E DEFEITOS.
SER HUMANO CAPAZ DE REVELAR TALENTOS,
INSPIRAR GENTE,
FAZER A DIFERENÇA POR ONDE PASSA.
SER PROFESSOR É PROFETIZAR QUE SEU MAIOR LEGADO É FORMAR SERES HUMANOS, GEN-

TE QUE NEM A GENTE.

SER PROFESSOR,
É ACREDITAR NA MUDANÇA, NA TRANSFORMAÇÃO, NA INOVAÇÃO QUE O POTENCIAL HUMANO POSSUI NA SOCIEDADE.
EDUCAÇÃO É A BASE DE UMA SOCIEDADE EDUCADORA.

PARABÉNS PROFESSOR!!!
#EU ACREDITO

PROFª A IRMES MARY M. ROQUE MATTARA
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GABINETE
1. COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020- Nº 149 - Expediente Suspenso
Assunto: Expediente Suspenso no dia 16/10

Em homenagem ao Dia dos Professores, 15 de outubro, o Centro de Mídias SP terá suas atividades suspensas na próxima 6af. (16/10) e os professores, liberados de suas aulas presenciais e atendimento nas
unidades escolares.
Deve ser observado se existem entregas agendadas nas escolas para essa data. Nesse caso, a escola
deverá deixar um responsável pelo recebimento, preferencialmente o zelador.
O mesmo se aplica para as diretorias regionais de ensino, que também terão o expediente suspenso.
Todos os prazos previstos para o dia 16 serão postergados.
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GABINETE

2. COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020- Nº 153
Assunto: Evento - INTEGRAÇÃO SAÚDE-EDUCAÇÃO: O CONTROLE DA COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO
Na próxima segunda feira, dia 19/10 das 10h00 às 11h30, será transmitido o evento INTEGRAÇÃO SAÚDE-EDUCAÇÃO: O CONTROLE DA COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO, uma Parceria entre as Secretarias Estaduais da Saúde e Educação juntamente com os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS, no qual serão divulgados e reforçados os protocolos de Segurança contra o Coronavírus.

Texto do Título

Este evento tem como público alvo: Dirigentes de Ensino e os Diretores de Escolas.

Desta forma solicitamos a máxima divulgação.
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ACONTECE NAS ESCOLAS
E.E. Idene: E o dia do retorno chegou!
Preparamos a escola com muito carinho e seguindo o protocolo de segurança. Formamos
uma comissão envolvendo os vários segmentos da comunidade escolar, trocamos ideias, estudamos a resolução, em conjunto montamos o Plano de Retomada e nos dedicamos a receber nossos alunos com muita responsabilidade e atenção!
Cada espaço foi planejado e organizado com muito carinho para que pudesse receber alunos, professores e funcionários com muita segurança.
Tivemos a colaboração de professores que aceitaram o desafio prontamente e retornaram
com entusiasmo e dedicação. Houve a preocupação de atender os alunos que estavam fragilizados emocionalmente, que sentiam falta da escola, do convívio; além da questão da necessidade
de reforço foi também priorizado o desenvolvimento das competências socioemocionais.
Ainda são poucos os alunos que apareceram, mas vamos ampliar esse número e logo voltaremos com força total!
Equipe Idene
Confira a galeria de fotos na próxima página

-6-

ACONTECE NAS ESCOLAS

Entrada dos alunos

Texto do Título
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ACONTECE NAS ESCOLAS

Refeitório / bancos

Texto do Título
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ACONTECE NAS ESCOLAS

Lavatórios

Texto do Título
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ACONTECE NAS ESCOLAS

Murais / avisos

Texto do Título
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ACONTECE NAS ESCOLAS

Sala de Aula

Texto do Título
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NÚCLEO PEDAGÓGICO
1. Iniciadas as votações - 3º Congresso de Boas Práticas da DER de
Adamantina
Dando prosseguimento ao Regulamento do 3º Congresso de Boas Práticas da DER de Adamantina, disponibilizamos em nosso site os vídeos referentes aos trabalhos apresentados.
Destacamos que, nas descrições de cada um, constam os links onde estão disponibilizados todos
os materiais utilizados por cada UE.
*Lembramos que, não serão considerados os números de acessos, desse modo, a votação se dará
por meio da quantidade de curtidas (“GOSTEI”) de cada vídeo.*
Mobilize a sua escola e comunidade escolar. Participe!
*As votações se encerram dia 19/10 às 18:00 hs!

Link de acesso a página dos vídeos: https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/congresso
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NÚCLEO PEDAGÓGICO

2. Concurso de Redação da Defensoria Pública da União
O Centro de Inclusão Educacional
(CINC), da Secretaria de Educação
(SEDUC), em articulação com a Secretaria
de Administração Penitenciária (SAP) e
FUNAP, divulga a todas as Diretorias de
Ensino e Unidades Escolares da rede estadual, o lançamento do 6º Concurso de
Redação realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), que tem como tema: “Entre o céu e o asfalto: onde está a
dignidade da população em situação de
rua?”.

Texto do Título

O concurso é destinado a todos os
estudantes matriculados no ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo-se adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas de internação e aos adultos
em situação de privação de liberdade em
instituições estaduais, matriculados em
escolas da rede pública. Orienta-se que
professores que lecionam no Programa
de Educação nas Prisões e Atendimento Socioeducativo trabalhem o tema e
incentivem o debate com os estudantes,
orientando a elaboração das redações
no ambiente escolar, ainda que remotamente, por meio dos roteiros de estudos (impressos).
Cabe aos professores participantes a organização e supervisão na elaboração dos trabalhos escritos, posteriormente postados em formulário próprio, disponibilizado no site da DPU. Os gestores das unidades prisionais serão responsáveis pela inscrição dos estudantes e envio da redação (digitalizada) no site
da DPU. As redações poderão ser enviadas até o dia 06 de novembro de 2020. Os resultados serão
divulgados até o dia 14 de dezembro de 2020. Em razão do isolamento social, não haverá solenidade de encerramento, salvo mudanças nas orientações das autoridades sanitárias. Todas as categorias serão premiadas pela DPU. As informações completas sobre as inscrições e o edital que regulamenta o concurso estão disponíveis no site, https://concursoderedacao.dpu.def.br no qual há ainda uma cartilha com informações para os professores. Solicitamos às Diretorias de Ensino ampla divulgação sobre o Concurso a todas as unidades escolares, professores e gestores.
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NÚCLEO PEDAGÓGICO

3. Vem aí: 2º Festival e Concurso Literário da D.E.R. de Adamantina
Visualizar o regulamento

Texto do Título
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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/COFI 2020Nº 149
Assunto: Eleição das Novas APM
Considerando a Resolução Seduc-55, de 23-6-2020, que "Dispõe sobre a prorrogação da composição da
Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres, em caráter excepcional, em razão das medidas adotadas para prevenção do contágio pelo Covid-19
(Novo Coronavírus)", revogando a Resolução SE-35, de 31-3-2020 e prorrogando, até 31-122020, em caráter excepcional, a composição das Diretorias Executivas das Associações de Pais e Mestres, eleitas na
última assembleia geral, nos termos do artigo 15 com o artigo 17, inciso I, do Estatuto Padrão da Associação de Pais e Mestres, estabelecido pelo Decreto 12.983/1978:
Comunicamos a todos que, em virtude a aproximação do final do ano de 2020, as APMs de suas escolas
deverão ser orientadas no sentido de atualizarem a composição de seus quadros, evitando que deixem
para última hora a averbação desta nova eleição.
Levando em consideração que a Pandemia de COVID-19 ainda não foi superada, e que as medidas de
afastamento e distanciamento social continuam vigentes, orientamos que as reuniões sejam feitas por aplicativos, remotamente. Para tanto, podem ser usadas tanto as ferramentas institucionais da Rede (Teams)
quanto ferramentas privadas de reunião virtual (Zoom ou Google Meet).
Após os encontros virtuais, as atas deverão ser transcritas e devidamente assinadas, uma vez que deverão ser averbadas em Cartório de Registro de Civil de Pessoas Jurídicas. Para tanto, a APM poderá:
•

Estabelecer, para coleta das assinaturas, o comparecimento presencial na unidade escolar
dos futuros associados, em dias e horários específicos (agendamento), e cumprindo os protocolos de segurança e higiene, evitando assim aglomerações; ou

•

Adquirir o serviço de empresa de motofrete, para coleta domiciliar das assinaturas. Esclarecemos que esse serviço, em caráter excepcional e apenas nesse exercício, poderá ser
pago com recurso do PDDE Paulista – Projetos Especiais e será aceito na prestação de contas - esta deverá conter, no mínimo, 3 (três) orçamentos, com fornecimento de Nota Fiscal.
Na impossibilidade de emissão de Nota Fiscal, será aceito recibo do prestador de serviço.

Reforçamos essa necessidade da regularização pois, expirada a Resolução SEDUC 55/2020 ora vigente,
as APMs ficarão automaticamente bloqueadas e não poderão receber os recursos a elas vinculados, como
os do PDDE Paulista e dos diversos programas do PDDE Federal.”
SUGESTÃO DA EQUIPE CAF: Após a confecção da ata, a escola pode organizar para que em diferentes dias e
horários, os membros compareçam à escola para assinarem o documento.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
REMATRÍCULA
O prazo para rematrícula foi estendido até dia 19/10. Precisamos atingir 100% das rematrículas!
Contamos com a colaboração de todos!
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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.

