Em dia com
a Educação

Boletim quinzenal da Secretaria Municipal de Educação de Campinas

Para encerrar o ano letivo de maneira
diferente e colocar em prática o trabalho
desenvolvido com os alunos ao longo
do ano, algumas escolas da rede municipal participaram do Festival de Fanfarras Especial de Natal. As apresentações
aconteceram no último dia 30, na Escola Municipal de Ensino Fundamental
(Emef) Edson Luís Chaves.
A ideia surgiu dos oficineiros de fanfarra Hellio Augusto e Willian Lopes,
em parceria com a equipe pedagógica
da Emef. O evento reuniu cerca de 500
alunos e contou com a participação especial da Banda Marcial da cidade de
Salto.
Apresentaram-se as escolas: André
Tosello, Raul Pilla, Benevenuto Figueiredo Torres, Humberto de Alencar Castelo Branco, Padre Leão Vallerie, Padre
Melico Cândido Barbosa, Edson Luís
Chaves e Maria Pavanatti Favaro.
Informamos que o “Em dia com
a Educação” entra em recesso e
retoma suas edições em fevereiro

Carlos Bassan

Festival de
fanfarras de Natal

Conquistas
2013 foi um ano de muito trabalho
e que resultaram em conquistas.
Com o apoio da rede e das demais
secretarias, criamos 2,3 mil vagas
para a Educação Infantil. Isso com
a otimização dos espaços. Contratamos 180 estagiários para auxliliar
os docentes que integram o Programa Nacional de Alfabetização
na Idade Certa (Pnaic). Não poderia deixar de mencionar também
o ótimo desempenho dos nossos
alunos na Provinha Brasil, reflexo
do trabalho dos nossos docentes
e equipes gestoras. Só tenho a
agradecer a Deus pela sabedoria
na condução de todo os processos
e aos profissionais da rede pelo
apoio. Desejo a todos um feliz Natal e um ótimo ano novo. E-mail:
emdiacomaeducacao@gmail.com
Solange Villon Kohn
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Arquivo Pessoal

A secretária de Educação, Solange Villon, e o diretor pedagógico, Júlio Moreto, participaram do evento

Caderno de Diretrizes Curriculares

Determinar os caminhos para
ampliar o acesso das crianças ao
conhecimento. Este é um dos objetivos da elaboração do primeiro
Caderno das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil Pública de
Campinas, que foi lançado no dia 5
de dezembro.

O Caderno é resultado de uma
produção coletiva, com colaboração de representantes das escolas
da rede municipal. Ele reúne conteúdos que orientam o trabalho dos
profissionais de acordo com princípios a serem desenvolvidos no ano
letivo com os alunos.

Como forma de aprimorar os métodos pedagógicos e trocar experiências,
o Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC), realizou no
dia 2 de dezembro, o I Seminário do
PNAIC para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

O seminário contou com oficinas,
palestras, debates e exposições. Professores que trabalham em outra rede
de ensino se impressionaram com o
avanço de Campinas em relação ao
PNAIC, que atualmente atende 180
profissionais, além de 180 estagiários.

Professores participam de seminário
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O técnico Bernardinho e os jogadores do time de vôlei Brasil Kirin marcaram presença

Bernardinho visita alunos da rede
Depois de meses praticando
vôlei na escola, aprendendo os
valores do esporte, os alunos
que integram o projeto Vôlei em
Rede receberam, em dezembro,
o técnico da Seleção Brasileira
de Vôlei Masculino, Bernardo
Rocha de Rezende, o Bernardinho, no Festival de Minivôlei
2013.
O time de vôlei Brasil Kirin
também visitou os estudantes.
O evento foi realizado na PUC-Campinas.
Os 450 alunos da rede municipal que integram o projeto
participaram de atividades pre-

paradas para relembrar o que
aprenderam durante o ano, além
de uma oficina para trabalhar os
fundamentos do esporte que são
cooperação, responsabilidade,
respeito e autonomia.
As escolas participantes do
Festival Minivôlei foram Júlio
de Mesquita Filho, Maria Pavanatti Fávaro, João Alves dos
Santos, Odila Maia Rocha Brito
e José Narciso Ehremberg.
Em entrevista ao Correio Popular, o técnico Bernardinho
ressaltou que “os núcleos de
Campinas são referência nacional para o projeto”, disse.
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Antonio Oliveira

Retratos que falam

Mudança de hábito - Yasmin Faleiros Viana, 6 anos, é aluna do Cemei
Campos Salles e passou por mudança nos hábitos alimentares, após a
inserção de refeições saudáveis servidas na escola. Legumes, verduras e
frutas não podem faltar na casa de Rita de Cássia Faleiros, mãe da aluna.
A equipe escolar do Cemei
Christiano Osório de Oliveira
realizou o encerramento das comemorações de 30 anos da instituição, no dia 30 de novembro.
A direção da unidade preparou uma programação especial
para fechar esse ciclo comemorativo, cujo ponto máximo foi o
enterramento de uma cápsula do
tempo contendo desenhos, cartas, listas, CDs e outros objetos
e atividades pedagógicas produzidas pelas crianças ao longo de
2013.

Gilson Machado

Hora da escola

O prefeito Jonas Donizette prestigiou o evento

