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1. Mobi Game na Escola – Educação Preventiva no combate à
violência doméstica

Gamificação e Tecnologia no combate à Violência Doméstica.
DENISE ALVES FREIRE

RUTH DUARTE MENEGATTI

Psicoeducadora, atua em consultoria e assessora integrativa. Graduada em Psicologia pela
UNESP – Campus Bauru. Pós graduada em
psicopedagogia e especialista em orientação
profissional. Possui larga experiência profissional nos diversos segmentos da educação, em
projetos psicossociais de combate à violência
doméstica e de gênero e em remodelação de
tratamentos em hospitais psiquiátricos.

Juíza de Direito da Comarca de Adamantina,
pertencente ao quadro do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Formada em Direito pela
Universidade Estadual de Londrina e Pós Graduada em Criminologia pela Universidade Federal de Goiás.

No dia 10 de novembro a Diretoria de Ensino de Adamantina em parceria com o Judiciário
na presença da Dra Ruth Menegatti, juíza de Direito da Comarca de Adamantina, e Denise Alves
Freire, psicoeducadora, realizou uma conversa com a rede de ensino sobre a conscientização das
pessoas com relação à violência doméstica e relacionamentos abusivos, principalmente no contexto atual com o aumento no número de vítimas de agressão e feminicídio.
No encontro virtual a juíza abordou os tipos de violência sofridas pela vítima: física, sexual,
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psicológica, moral e patrimonial. Ressaltou o olhar empático que a sociedade precisa ter com a
pessoa que sofre com essas agressões e entender o que a leva a sofrer em silêncio, além de formas de ajudar nessas situações.
Denise explicou como o jogo auxilia as pessoas, pois traz a história da Penha e seu namorado Zé em uma relação violenta e sua amiga Luana que quer ajudá-la. Olhando a situação, o jogador decide o que Luana vai fazer. O game ensina as pessoas, de uma forma didática, a ouvir e
amparar as vítimas nesse momento tão delicado. Lança desafios com perguntas diretas para o
jogador, que escolhe como cada uma deve agir diante das circunstâncias apresentadas.
Assunto de extrema relevância dentro do meio educacional, já que envolve as famílias. É
importante refletir e ter clareza nas pequenas atitudes que embasam agressões, que começam
quase imperceptíveis, e aumentam com o tempo. Assim qualquer pessoa poderá compreender o
contexto em que essa violência acontece, identificar os motivos e ajudar os envolvidos na situação.
Momento ímpar de reflexões acerca do papel de cada um, seja dentro de uma relação abusiva, seja como expectador de alguém próximo.
Para ver o conteúdo na íntegra é só acessar:
https://youtu.be/QZmCaUYW6G0

Para acessar: http://arbache.mobi/evdonumulher/cadastro
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2. Espelhamento das câmeras com o CICC – Centro Integrado de
Comando e Controle

Tendo em vista,
I - as diretrizes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por intermédio do Programa
CONVIVA SP, instituído pela Res SE 48/2019, que prevê em seu artigo 2º Item IV a dimensão
“Segurança Escolar”:
IV- Segurança Escolar: projetos e ações que prioritariamente zelem pela integridade física dos alunos, servidores da rede estadual de ensino e da comunidade escolar, bem
como pela conservação e proteção do patrimônio escolar.
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A Diretoria de Ensino de Adamantina está quase atingindo a meta de 100% de nossas escolas estaduais com câmeras de videomonitoramento espelhadas com o Centro Integrado de Comando e Controle em parceria com a secretaria de segurança pública estadual. Essa é uma das
estratégias de segurança das escolas e combate à criminalidade principalmente no período de
suspensão das atividades escolares presenciais. Tudo isso só foi possível pelo empenho e trabalho realizado em equipe com a SEDUC, DER. Adamantina e Escolas Estaduais.
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1. Retomada das atividades presenciais E.E. José Firpo - Lucélia

Galeria de Fotos

-7-

ACONTECE NAS ESCOLAS

-8-

ACONTECE NAS ESCOLAS

-9-

ACONTECE NAS ESCOLAS

- 10 -

ACONTECE NAS ESCOLAS

- 11 -

ACONTECE NAS ESCOLAS

2. Escola Estadual Eng. Isac Pereira Garcez homenageia equipe finalista em Concurso Nacional
A Escola Estadual Eng. Isac Pereira Garcez homenageia a aluna Isabela Marques Luiz
Lima, do 8º ano A, e as professoras Luzia Pedroza Carvalho de Oliveira Martinez, de Ciências, e Nilda Maria Brioschi, coordenadora pedagógica, pela brilhante conquista no Concurso

de nível nacional Educação com Energia, promovido pela Elektro, sendo uma dos finalistas
com a apresentação do trabalho Forma Sustentável de Economizar para as gerações futuras.
O projeto consiste em um vídeo com a
apresentação de dicas de como economizar
energia, tais como: não demorar no banho, evitar que aparelhos fiquem em modo stand by,

usar lâmpadas LED em vez de lâmpadas fluorescentes e várias outras informações relevantes. Além disso, foi exposto sobre alguns aparelhos
que mais gastam energia, como, por exemplo, computador, videogame, aparelho de som e notebook. Para finalizar o vídeo, foi feito um mapa mental sobre energias renováveis e não renováveis, ressaltando-se a importância da educação com energia para todos nós e a conscientização
de que economizando energia pode-se ajudar o meio ambiente.
Com muito dinamismo, o projeto contemplou a forma sustentável de economizar energia visando consumo consciente das presentes e futuras gerações. Em conversa com a Diretora Dani-

elle Mantovani, a aluna Isabela expõe: “Eu nem imaginava que pudesse ganhar, mas tentei mesmo assim, e deu certo, eu gravei várias vezes para sair do jeito que eu queria. Devemos sempre
acreditar em nosso potencial e nunca desistir!” As professoras Luzia e Nilda complementaram que
o protagonismo juvenil é essencial para uma escola de sucesso. A gestão escolar parabeniza a
todos os envolvidos.
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3. E.E. 9 de Julho: Protagonismo juvenil com foco em solução
O aluno Mateus Vaiz da Silva Rodrigues, atualmente cursando o 8º Ano da E.E. 9 de Julho,
teve indicação proposta em Sessão Especial de instalação do Parlamento Jovem em 2019 concretizado em nosso município.
Confira a indicação clicando na imagem abaixo:

Link: https://youtu.be/b13N3xsRQ8c

O estudante propôs a melhoria na sinalização das ruas Fortaleza e alameda Bélgica, visando o controle do fluxo de trânsito de modo a oferecer maior segurança aos pedestres e condutores de veículos. Esse trabalho foi orientado pela professora Adriana Simplício dos Santos, da disciplina de História.
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Vale ressaltar que o “Projeto Parlamento Jovem Municipal” é realizado anualmente sob a
iniciativa da Câmara Municipal de Dracena e estabelece uma parceria com as escolas municipais,
estaduais e particulares de nosso município, com o intuito de incentivar a Educação Cidadã.
Parabéns Mateus, pelo protagonismo e foco em solução, parabéns à professora Adriana e a todos os envolvidos.
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4. Novo Normal na EE 9 de Julho
A Escola Estadual do Programa de Ensino Integral 9 de Julho da cidade de Dracena, vem
superando os desafios enfrentados pelo afastamento social, proporcionado pela COVID-19, e durante o ensino remoto vem conseguindo bons resultados com o uso do Padlet, que é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais, organização de trabalhos, interação com o público a distância e muito mais. Confiram alguns de seus trabalhos!
1 - Tempo de fazer, gerando o mostrar – Evento Artístico
A aproximação da arte e público é muito trabalhada na 2ª série do Ensino Médio. Eventos
artísticos são uma das formas onde as manifestações artísticas se encontram com as pessoas.
Até 2019, os alunos organizavam eventos presenciais na escola, tais como: Festa Junina,
Halloween, Sarau Literário e Ação de Graças, vivenciando na prática todo o processo de organização (elaboração, materiais, divulgação, organização de espaço, seleção de apresentações, sonoplastia etc.), até chegar à apresentação. Este ano, a Professora de Arte da EE 9 de Julho, Silvia Gesteiro, propôs aos seus alunos que criassem um evento artístico virtual. Juntos, pensaram
em Arte Popular, pois é aquela que se tem maior acesso, onde se organizaram para apresentar
aquilo que cada um sabe fazer de melhor: cantar, declamar e desenhar.
A forma de apresentação ao público foi a ferramenta Padlet, proporcionando interação, integração, apreciação e participação de forma virtual, tudo que a atual conjuntura nos pede por conta do afastamento social e ensino remoto.

Link: https://padlet.com/biancafavaro13/Cultura_Pop
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2 - Mostra virtual de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias
Com o objetivo de colocar em prática uma das premissas do Programa de Ensino Integral do
Estado de São Paulo, a “Replicabilidade”, os docentes organizaram uma mostra virtual para a
divulgação de todos os trabalhos realizados nas disciplinas da área de Ciências da Natureza e
Matemática, sejam eles realizados nas aulas presenciais ou remotas, como forma de difundir e
apresentar à toda comunidade as ações e práticas positivas desenvolvidas pelos alunos e professores da área.

Texto do Título

Apesar de todas as dificuldades apresentadas durante o período de execução das atividades remotas, a equipe escolar pôde constatar que os objetivos estão sendo alcançados, visto a
variedade de atividades que foram apresentadas e catalogadas na mostra, evidenciando o quão
grande tem sido o engajamento dos alunos na participação das atividades propostas pelos professores.

Link: https://pt-br.padlet.com/diegodelovo/
Diante do trabalho realizado, a equipe escolar relatou que percebeu a relevância de sempre
estarem inovando suas práticas de ensino, principalmente no período de distanciamento social,
- 16 -

ACONTECE NAS ESCOLAS

como forma de engajar seus alunos no processo de aprendizagem, tão importante para a formação integral dos discentes.
Além disso, ressaltam mais uma vez a importância da replicabilidade, como forma de compartilhar seus trabalhos desenvolvidos, difundindo positivamente todas as ações executadas para
a comunidade de maneira geral, aproximando e interagindo com todos.

Texto do Título
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1. Projeto Podcast - Aulas em Ação
AGRADECIMENTO ESPECIAL

A Diretoria de Ensino de Adamantina em parceria com as Rádios que abrangem à Regional
realizou juntamente com as equipes das unidades escolares o projeto “Podcast-aulas em ação”
com o objetivo de promover o incentivo à participação nas aulas em formato digital, à colaboração
e à ressignificação da aprendizagem voltadas à busca e engajamento dos alunos da rede estadual.
Queremos expressar nosso especial agradecimento às equipes escolares: Gestores, professores e alunos que não mediram esforços e realizaram um brilhante trabalho. Expressamos também nossa estima às Rádios que apoiaram essa parceria para a divulgação dos podcasts. A colaboração oferecida foi de suma importância para o sucesso do projeto.
As novas tecnologias reconfiguram as práticas de aprendizagem e promovem novas maneiras de interagir, sobretudo no contexto atual de pandemia (COVID-19), em que é imprescindível o
auxílio delas e dos meios de comunicação em prol da aprendizagem dos estudantes.

MUITO OBRIGADA!!!
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2. UniFAI & Escolas
Devido ao contexto atual e ao isolamento social a que estamos condicionados, não terá a
Feira de Profissões que é realizada todos os anos pela UniFai. Sendo assim, segue a sistemática
de abordagem com foco na 3ª série do Ensino Médio. Através dos vídeos, os alunos poderão conhecer os cursos e se familiarizar de forma que consigam ter alguma ideia da carreira que pretendem seguir.

Texto do Título

Por favor, divulguem aos alunos.

Link: http://www.unifai.com.br/mostradeprofissoes2020/

Seguem os links abaixo.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Agronomia:
https://www.youtube.com/watch?v=yRs7pmRaOcI

Arquitetura e Urbanismo
https://www.youtube.com/watch?v=piT-GePZcQ8
Biomedicina
https://www.youtube.com/watch?v=l67Nu_bwIfA
Ciências Biológicas
https://www.youtube.com/watch?v=TMsNthpkhGM
Enfermagem
https://www.youtube.com/watch?v=uH_VLKzEhC4
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Engenharia Ambiental e Sanitária
https://www.youtube.com/watch?v=mF34ThsfOJ0
Engenharia Civil
https://www.youtube.com/watch?v=htuGY29nv0A
Engenharia de Alimentos

Texto do Título

https://www.youtube.com/watch?v=jpqkdocs3N4
Farmácia
https://www.youtube.com/watch?v=S19Sd2yvHYg
Fisioterapia
https://www.youtube.com/watch?v=mvUYf1qmjjw
Medicina Veterinária
https://www.youtube.com/watch?v=ZCH2kZJDZeA
Medicina
https://www.youtube.com/watch?v=OEZFk-J-Av0
Nutrição
https://www.youtube.com/watch?v=JWIqlEVEjUw
Odontologia
https://www.youtube.com/watch?v=Gfm70QpRJAA
Química
https://www.youtube.com/watch?v=C17aM0BC93Q
Tecnologia em Agronegócio
https://www.youtube.com/watch?v=i8Df5p645hA

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Administração
https://www.youtube.com/watch?v=WmNpTPQJszw
Ciências Contábeis
https://www.youtube.com/watch?v=3GJ84Pg7fjc
Ciências Econômicas
https://www.youtube.com/watch?v=gJ1MKDvbNVQ
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Direito
https://www.youtube.com/watch?v=ii6UyQURWxc
Geografia
https://www.youtube.com/watch?v=085wcekmcyI
História
https://www.youtube.com/watch?v=9UCe3lbTS_Y

Texto do Título

Pedagogia
https://www.youtube.com/watch?v=rB9tQKq77v0

Psicologia
https://www.youtube.com/watch?v=VcSp3nzD-PY
Serviço Social
https://www.youtube.com/watch?v=D2o4BEjDy5I

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Ciência da Computação

https://www.youtube.com/watch?v=JcRv4T2VjW4
Design
https://www.youtube.com/watch?v=iNbXMK9ATVQ
Educação Física
https://www.youtube.com/watch?v=Y4BfLqF-xfE
Estética
https://www.youtube.com/watch?v=6hpnWMxTkf8
Matemática
https://www.youtube.com/watch?v=WXFMXRn5nKA
Publicidade e Propaganda
https://www.youtube.com/watch?v=RnrWZvdNwh4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
https://www.youtube.com/watch?v=nvsufQUpM0k
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3. 2º Festival e Concurso Literário da Diretoria de Ensino de
Adamantina

Texto do Título

TEMA: “EM TEMPOS DE PANDEMIA, POESIAS QUE TRANSFORMAM”
A Diretoria de Ensino de Adamantina anuncia a prorrogação das inscrições, com data até o
dia 19/11/2020, do 2º Festival e Concurso Literário.
A Proposta para o projeto é a produção do gênero de texto poema, considerando a criatividade dos alunos em relação ao tema e a leitura/pesquisa das obras do poeta Bráulio Bessa. Posteriormente, a gravação do poema através do gênero digital Podcast para avaliação de aspectos
como desenvoltura e entonação.
HAVERÁ DIVERSAS PREMIAÇÕES: NOTEBOOKS, BICICLETAS, HD EXTERNO, ENTRE
OUTROS.
PARTICIPEM E INSCREVAM OS ALUNOS!!!

Regulamento: https://bit.ly/34U7Z9a
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E INFRAESTRUTURA
PDDE Emergencial FEDERAL e o retorno às aulas presenciais
O PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de
2020, tem como objetivo contribuir, supletivamente, para o provimento das necessidades
prioritárias dos estabelecimentos de ensino, em função da calamidade provocada pela pandemia
da COVID – 19, destinando recursos para adequação das estruturas e aquisição de materiais
necessários para seguir o protocolo de segurança, com vistas à reorganização do calendário
escolar e retomada das atividades presenciais. Por exemplo, os recursos poderão ser utilizados
para a compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene,
latas de lixo com pedal, dentre outros.
Assim, a finalidade do PDDE Emergencial é apoiar:
•

na reestruturação dos projetos pedagógicos;

•

no desenvolvimento das atividades educacionais, para revisão de conteúdos e avaliação da
aprendizagem;

•

em pequenos reparos, adequações ou serviços necessários à manutenção dos
procedimentos de segurança;

•

na contratação de serviços especializados na desinfecção de ambientes;

•

na aquisição de itens de consumo para higienização do ambiente e das mãos, assim como
na compra de Equipamentos de Proteção Individual;

•

nos gastos com a melhoria de conectividade e acesso à internet para alunos e professores
e na aquisição de materiais permanentes.

As aquisições de materiais e bens e contratações de serviços, com o recurso do PDDE
Emergencial, deverão observar as determinações estabelecidas na Resolução/CD/FNDE nº 09,
de 02 de março de 2011 e seguir os moldes operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola
– PDDE nos termos na Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013 e atualizações.
Para a melhor execução dos recursos, as escolas precisam observar as seguintes etapas:
•

Planejamento participativo: convocar a comunidade escolar, realizar levantamento das
necessidades, elencar as prioridades, registrar em ata e divulgar à comunidade escolar o
que será adquirido com os recursos dessa ação emergencial. Em função da pandemia,
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sugere-se que o planejamento seja realizado, na medida do possível, por meio de reuniões
virtuais.
•

Realizar pesquisa de preço: realizar o maior número possível de pesquisas de preços,
obtendo, no mínimo, três orçamentos; preencher o formulário “Consolidação de Pesquisa
de Preços” com os menores orçamentos obtidos; e escolher a proposta mais vantajosa para
a escola, considerando critérios de preços, qualidade e prazo de entrega dos produtos ou
prestação de serviços.

Texto do Título

•

Aquisição ou contratação: exigir documentos comprobatórios das despesas realizadas,
podendo ser nota fiscal, fatura ou recibo (aceito apenas no caso de serviços prestados por
Pessoas Físicas); pagar o fornecedor por meio de cheque nominativo ou meio eletrônico.

•

Tombamento dos bens permanentes: preencher o Termo de Doação dos bens
permanentes adquiridos ou produzidos e enviar para a Entidade Executora para
incorporação ao seu patrimônio e inscrição dos números de tombamento em plaquetas ou
etiquetas para afixação nos correspondentes bens.

•

Guarda da documentação: os documentos e registros originais deverão ser guardados na
sede da entidade que executou os recursos, a EEx deve guardar cópia da documentação
das UEx em seus arquivos e o prazo para a guarda é de 10 anos a contar da data de
julgamento da prestação de contas do FNDE pelo Tribunal de Contas da União.

A prestação de contas deverá ser enviada à Diretoria de Ensino até o último dia útil de janeiro do
ano subsequente ao de referência.
Os recursos para cada escola serão distribuídos em 70% para custeio e 30% para capital e
poderão ser utilizados nas adaptações que permitam que a escola cumpra os protocolos de
retorno às atividades presenciais.
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Pedido de Aposentadoria ou Abono de Permanência
Informamos que para os servidores que completaram o tempo de serviço ou a idade no período posterior a 7 de Março, quando foi publicada a Lei Complementar 1354/2020, que mudou as
regras da aposentadoria, seja encaminhado requerimento solicitando a mesma, para análise.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
1. Reunião Demanda Escolar 2021
Nesta semana reuniram-se na Diretoria de Ensino de Adamantina a Dirigente Regional de
Ensino, Centro de Informações Educacionais - CIE, Supervisores de Ensino, Diretores das Escolas Estaduais dos Municípios de Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz, Lucélia, Panorama e os
Representantes Municipais de Educação dos respectivos Municípios para estudo da Demanda
Escolar 2021. Foram reuniões produtivas com equipes comprometidas e engajadas em prol dos
nossos alunos. Nossos agradecimentos aos parceiros.

Galeria de Fotos
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2. Certificação Encceja

Estão disponíveis, para impressão, na Plataforma SED, o Certificado do Encceja Ensino
Médio/Fundamental e o Atestado de Eliminação de Conhecimentos/Disciplinas.
O próprio candidato tem acesso para a Consulta e Impressão.
Segue o link: https://sed.educacao.sp.gov.br/ValidarDocumento/ConsultaDocumento
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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.

