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GABINETE
Formulário na SED para manifestação de interesse em participação
de Ata de Registro de Preços
A Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula - CITEM informa a disponibilidade de um formulário na SED sobre manifestação de interesse para participação de Ata de
Registro de Preços, que será realizada pela FDE, para aquisição de televisores e para mapeamento sobre os pedidos e problemas das atas de registro de preço já disponíveis.
Pedimos que o preenchimento seja realizado até o dia 21/12, 12 horas.
•

A primeira parte do formulário, é referente ao interesse de compras dos televisores.
Será um processo muito semelhante ao de aquisição dos kits de notebooks e
desktops. As escolas fazem adesão, para posterior, realizar aquisição utilizando recursos do PDDE de São Paulo.

•

A segunda parte do formulário é um levantamento das compras dos equipamentos
do Plano de Inovação e Tecnologia, ou seja, dos Kits de Notebooks e Desktops via
PDDE. Pedimos atenção na informação do quantitativo do que foi adquirido, para que
a complementação dos equipamentos, que será realizado através da SEDUC-SP,
seja feita da forma mais rápida e correta possível. Nesta parte também pedimos para
que todos os problemas técnicos e de cadastros no site da BEC-SP sejam relatados.

Essas informações são necessárias para que a equipe da CITEM realize um mapeamento
para auxiliar na regularização com brevidade.
O formulário está disponível também para Vice-diretores e GOES.
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1. Ação Formativa MMR – 4º bimestre

Nos dias 23, 27 e 30 de novembro aconteceu no polo da Diretoria de Ensino a ação formativa do MMR – 4º Bimestre. As 33 unidades escolares foram divididas em grupos, sendo organizado 5 encontros presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários e cuidados com o distanciamento social. Estiveram reunidos em cada grupo: 02(dois) representantes da equipe gestora das
unidades escolares, Supervisores de Ensino, PCNP e Dirigente Regional.
A ação foi realizada com a intenção de aprofundar os estudos dos indicadores de processo
até o 3º bimestre e das ações de cada unidade escolar, com foco na melhoria do engajamento e
da aprendizagem no 4º bimestre e a continuidade da ação para o ano letivo 2021, objetivando alinhar as ações para Conselho Final de Classe/Série das escolas com a finalidade de minimizar os
impactos da não participação dos alunos nas atividades remotas.
-5-
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As unidades escolares representadas pelo Diretor, Vice-Diretor ou Professor Coordenador
puderam apresentar os registros das ações desenvolvidas, acompanhamento dos avanços e dificuldades observadas no desenvolvimento do teletrabalho.
Ao final do encontro a proposta foi de envolvimento emocional com um trabalho manual resgatando emoções, conexões positivas e movimento de troca de energias motivados pela mensagem... “MERAKI, fazer algo com a alma, criatividade ou amor, colocar parte de si em algo que está a fazer.”

Texto do Título
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2. Balanço MMR 2020 – DE Adamantina
No dia 14 de dezembro a Dirigente Irmes M. M. R. Mattara reuniu
-se com os Supervisores e PCNP para uma reunião de balanço
do MMR 2020 (Método de Melhoria de Resultados). No encontro
foram relembrados os oito passos imprescindíveis para o sucesso do método: conhecer o problema, quebrando o problema,
identificando as causas do problema, elaborando planos de melhoria, implementando os planos de melhoria, acompanhando os
planos e resultados, corrigindo os rumos e registrando e disseminando boas práticas.

Texto do Título

O Supervisor Wilson J. de Souza fez reflexões sobre o momento
atípico, em função da pandemia, ressaltando a importância do
engajamento, essa que foi uma das palavras de ordem do momento, seguida pela busca ativa e
ensino remoto, nos quais as escolas tiveram que partilhar ações em um movimento conjunto com
toda comunidade escolar durante todo o ano com o intuito de estar sempre próximos dos estudantes e ajudá-los em suas necessidades.
Destacou os pontos positivos e de atenção das Reuniões de Nível 3, apresentados pelas
unidades escolares referentes aos 1º, 2º e 3º bimestres, como ações propostas para potencializar
a busca ativa dos alunos, os registros do acompanhamento da participação deles nas atividades,
a preocupação em sensibilizar as famílias para ajudar nessa participação e a dificuldade dos professores no uso das tecnologias para ministrarem aulas à distância.
Na Reunião de Nível 2, que tem como ponto fundamental a análise e a tomada de decisões,
o foco esteve na busca ativa e engajamento. Após reflexões, acordaram por ações que fortalecessem tanto o estabelecimento de vínculos emocionais entre professores, alunos e família, a comunicação destes e o alinhamento dos critérios para avaliação somativa e formativa das atividades
realizadas neste cenário atual.
Os supervisores e PCNP foram divididos em dois grupos para refletir e registrar os apontamentos acerca da autonomia dos alunos, recuperação, aulas remotas, organização das escolas,
preocupações para 2021 e outros temas relevantes.

-7-

ACONTECE NA DIRETORIA

3. DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ADAMANTINA PROMOVE
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO 2º FESTIVAL E CONCURSO LITERÁRIO

Texto do Título

Nas fotos estão presentes a apresentadora do evento, a Dirigente Regional de Ensino Irmes
Moreno Roque Mattara, Supervisores de Ensino, Diretores de escola, professores coordenadores, professores e alunos (as) que obtiveram premiação.
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A cerimônia de premiação foi realizada na escola EE. Geraldo Pecorari na cidade de Junqueirópolis, nesta quinta-feira, 17 de dezembro e contou com a participação da equipe da diretoria
de ensino, a dirigente Regional de Ensino Irmes Moreno Roque Mattara, Supervisores de Ensino,
Diretores de escola, professores coordenadores e alunos/alunas acompanhados de seus pais/ e
ou responsáveis.
O 2º Festival e Concurso Literário, aconteceu primeiramente de forma virtual com apresentações de trabalhos e poemas, produzidos por alunos das unidades escolares jurisdicionadas à
Diretoria de Ensino. O projeto tomou como instrumento o gênero de texto Poema e o gênero digital Podcast e foram elaborados com embasamento e aporte teórico de leitura, das obras do autor
e poeta Bráulio Bessa, considerando que é um poeta que possui um estilo literário simples, carregado de sensibilidade, muito pertinente para esse contexto.
Para a avaliação das produções realizadas pelos alunos e alunas, foi formada uma comissão julgadora, composta pelas professoras Nives Mara Launikas Cupelli, Maria Angélica de
Brito Araújo e Izabel Castanha Gil. No presente dia, 17 de dezembro, foi realizada a sessão de
premiação dos trabalhos vencedores.
O evento foi realizado em parceria com a UNIFAI (Centro Universitário que abrange à região) e com o apoio de vários outros parceiros que doaram prêmios para os trabalhos que obtiveram as primeiras colocações de cada segmento EF/EJA e EM/EJA, além de brindes que foram
sorteados entre os participantes.
A Diretoria de ensino parabeniza todos os alunos e alunas participantes, gestores e professores das unidades escolares e agradece imensamente os parceiros que apoiaram e doaram prêmios para os estudantes com produções vencedoras.

Texto do Título
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4. DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ADAMANTINA PROMOVE
PREMIAÇÃO DO 1º JESV
Nesta quinta-feira, 17 de dezembro juntamente com o Festival Literário ocorreu a premiação do 1ºJESV (Jogos Escolares Virtuais) dos alunos atletas com as melhores pontuações do polo de Dracena, na EE. Geraldo Pecorari na cidade de Junqueirópolis, tivemos a participação da
equipe da diretoria de ensino, a dirigente Regional de Ensino Irmes Moreno Roque Mattara, Supervisores de Ensino, Diretores de escola, professores coordenadores e alunos/alunas acompanhados de seus professores de Educação Física.
Os Jogos Escolares Virtuais da DER- Adamantina parte de uma grande brincadeira competitiva, no intuito de proporcionar a aprendizagem, diversão e envolvimento de todos, do conforto e
segurança de suas casas, divulgando, incentivando e valorizando a prática da atividade física e
esportiva, sobretudo no contexto atual de pandemia COVID-19.
Ocorreu em duas etapas, fase escolar e fase DE, contando com três categorias, Prémirim, Mirim e Infantil, com as modalidades futsal, atletismo, tênis de mesa, voleibol, basquetebol
e Handebol, todas adaptadas pra a execução individual em casa, que consistia em o aluno realizar o proposto pelo regulamento e filmar por 30 segundos. Foram premiados com medalhas o três
primeiros colocados de cada categoria e modalidade feminino e masculino, além de serem premiados com brindes os alunos que tiveram as pontuações mais altas em cada modalidade.
O evento foi realizado em parceria com a UNIFAI (Centro Universitário que abrange à região) e com a Loja New Sport de Adamantina, a Diretoria de Ensino de Adamantina agradece as
parcerias e a participação de todos principalmente o empenho e dedicação dos professores e alunos participantes.

Texto do Título
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5. DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ADAMANTINA SEDIA CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO
Concurso Cartaz sobre a Paz
Na manhã desta quarta-feira, 16, o Lions Clube de Adamantina promoveu a cerimônia de premiação ao estudante Arthur Daniel Conceição Martinez, de 13 anos, aluno da E.E. Prof. Fleurides Cavallini Menechino, vencedor da etapa distrital do Concurso Cartaz sobre a Paz.

Texto do Título

Companheiros do Lions Clube e representantes da Diretoria de Ensino de Adamantina durante
premiação do ‘Concurso Cartaz Sobre a Paz’

Realizada no Polo de Capacitação de Ensino, a cerimônia contou com a presença da Governadora do Distrito LC-8, Marli Minetto e da assessora distrital, Elaine Mazarin, que entregaram um notebook como premiação ao aluno Arthur, que retratou em seu cartaz um “sol-engrenagem”, que
irradia luz por todo o universo.
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Texto do Título

Durante a cerimônia, Arthur explicou como elaborou seu cartaz, que contou com a ajuda da sua
professora, Alessandra Ferreira.

Em seguida, o presidente do Lions de Adamantina, Toninho, com apoio da CaL, Renata Belém,
realizaram a entrega de mimos a Governadora, a assessora distrital, a professora e a Dirigente
Regional de Ensino, Irmes Moreno Roque Mattara.

2º Festival e Concurso Literário da DER de Adamantina
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Na sequência, também houve a cerimônia de premiação do 2º Festival e Concurso Literário da
DER de Adamantina. Onde a aluna Ana Vitória Rodrigues de Lima, matriculada no 2º Ano do EM
da EE Benjamin Constant (Osvaldo Cruz), conquistou o 2º lugar – Categoria Ensino Médio/EJA,
com o texto: Pra não morrer de saudade, utilizando o pseudônimo: Maria da Rima Bonita.

Texto do Título

PNCP Talita, PCNP Claudineia, Supervisor Wilson, Ana Vitória, Diretoria da EE Benjamin
Constant Angela, PCNP Tiago e Dirigente Irmes
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Pra não morrer de saudade
Por causa da pandemia
De um vírus sem coração
Que chegou sem avisar
tirando o chão
Texto Foi
dologo
Título

Trazendo só desespero

A toda e qualquer nação
Até a rotina da escola
Foi toda comprometida
Fazendo estudar de casa
Sem tempo pra despedida
Primeiro até foi legal
Depois entristece a vida.
Agora estudando em casa

A escola é o celular
É triste aguentar saudade
Do povo e do meu lugar
Meu Deus, que isso passe logo
Pra gente então se abraçar.
Tentando alegrar a vida
Embarco nessa aventura
Pra não morrer de saudade
Em tempos de vida dura
Eu luto contra esse vírus
Fazendo literatura.
Sobre o evento
O 2º Festival e Concurso Literário é uma iniciativa da Diretoria Regional de Ensino da Região de
Adamantina e neste ano contou com o apoio da UNIFAI de Adamantina. Além da UNIFAI, tam-

bém apoiaram a atividade a Gráfica e Editora Moreti, Cenaic Adamantina, Cocipa, BM Pneus
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Centro Automotivo, Oeste Seguros, Haddad Organização Social, Loja Maçônica Estrela de Adamantina e Loja Maçônica Archictetus da Luz de Adamantina.

Texto do Título

A competição escolar mobilizou os estudantes das 33 escolas públicas distribuídas nos 22 muni-

cípios jurisdicionados a esta Diretoria.
Tal programação literária teve por objetivo promover o intercâmbio artístico-cultural e valorizar os
novos talentos nas escolas sob sua jurisdição. A atual edição teve a inscrição de 64 participantes,
de 16 das 33 escolas distribuídas em 22 cidades da Nova Alta Paulista, na faixa entre Osvaldo
Cruz e Panorama. Nessas 33 escolas, estão matriculados 14.700 alunos.
Os 64 participantes inscritos concorreram nas modalidades ensino fundamental e EJA (educação
para jovens e adultos), com 72% das inscrições, e alunos ensino médio/EJA, com 28% das inscrições.
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Texto do Título

Os estudantes produziram poemas em formato de podcast, com o tema “Em tempos de pandemia, poesias que transformam”. O formato de mídia foi escolhido para facilitar a execução do Festival e Concurso Literário, neste período de pandemia e distanciamento social.
Para embasamento e aporte teórico de leitura, os organizadores sugeriram aos estudantes participantes as obras do autor e poeta Bráulio Bessa. “É um poeta que possui um estilo literário simples, carregado de sensibilidade, muito pertinente para esse contexto. Seus poemas trazem o estilo literatura de cordel e trazem temas ligados ao cotidiano das pessoas”, explicou a Diretoria de

Ensino, em nota.
Para a avaliação e classificação dos trabalhos, foi formada uma comissão julgadora. Participaram
da banca as professoras Nives Mara Launikas Cupelli, Maria Angélica de Brito Araújo e Izabel
Castanha Gil.
Além da aluna Ana Vitória Rodrigues de Lima, a Diretoria de Ensino – Região de Adamantina
também premiou os outros participantes classificados em ambas as categorias. A cerimônia de
premiação dos demais alunos ocorreu na última quinta-feira, 17, na EE Geraldo Pecorari em Jun- 16 -
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queirópolis.
A Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, parabeniza a todos os participantes, professores,
gestores e familiares pelo empenho e dedicação neste evento.

Texto do Título
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ACONTECE NAS ESCOLAS
ESCOLA ESTADUAL PROMOVE PREMIAÇÂO PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO 2º FESTIVAL E CONCURSO LITERÁRIO PARA VALORIZAÇÃO DE TALENTOS LOCAIS
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Texto do Título

A escola EE. Hans Wirth promoveu nesta terça-feira 15 de dezembro, uma cerimônia de premiação para os alunos participantes do 2º Festival e Concurso Literário da DER-Adamantina. O objetivo foi valorizar a participação dos alunos inscritos no Festival e incentivar novos talentos para o
trabalho com projetos de leitura e escrita. A Gestão da escola teve a iniciativa juntamente com a
equipe escolar, e, não mediram esforços para organizar a sessão de premiação em prol de nossos alunos e alunas poetas. As professoras do projeto Sala de Leitura se envolveram e ofereceram toda orientação e apoio aos alunos para participação no Festival.
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NÚCLEO PEDAGÓGICO
OBA 2020 – Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica
Parabéns aos nossos estudantes, professores, equipe gestora pelo empenho e dedicação na realização da 23ª edição da OBA – Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica.

Confira as premiações
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Portaria CGRH-17, de 16-12-2020
Dispõe sobre a Classificação dos Docentes Contratados e Candidatos à Contratação relacionada às inscrições do Processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo
de 2021

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, expede a presente
Portaria:
Artigo 1º - Os docentes contratados (Categoria “O”) e candidatos à contratação, de que tratam os
incisos I e II, do artigo 1º da Portaria CGRH-10, de 13-11-2020, poderão visualizar a classificação
para atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2021, a partir das 10h, do dia 17-12-2020, na
plataforma Secretaria Escolar Digital - SED (https://sed.educacao.sp.gov. br_Visualizar Classificação).
§ 1º - Os docentes, de que trata o “caput” deste artigo, poderão solicitar recurso no período de 1712-2020 a 23-12- 2020, na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED (https://sed. educacao.sp.gov.br_Solicitar Recurso).
§ 2º - A escola, no caso dos docentes contratados, ou a Diretoria de Ensino, para os candidatos à
contratação, deverão proceder com os acertos solicitados no período de 17-12-2020 a 06-012021.
Artigo 2º - A classificação final será divulgada na plataforma SED a partir do dia 11-01-2021.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
Abertura do Sistema para registro do Rendimento Final de 2020
O Sistema para lançamento do Rendimento Final do ano letivo de 2020 para a Rede Estadual,
encontra-se disponível, impreterivelmente, no período de 15/12 a 30/12/2020.
Para as demais Redes, o Sistema permanecerá disponível de 15/12/2020 até 29/01/2021.
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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.

