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Palavra do Secretário

Vencido mais um bimestre, chegamos ao recesso de julho com o olhar atento aos 
desdobramentos do processo de concretização da vacinação a todos os servidores da 
Rede Municipal, algo que deve acontecer até a primeira quinzena de agosto.

É bem verdade que, passado esse longo período de assistência a alunos e famílias através 
da mediação tecnológica, ainda que com uma eficácia atestada pelos números vultosos 
no engajamento remoto que dispomos – as Planilhas de Acompanhamento Bimestral não 
nos deixam mentir –, chegamos a um ponto que, se não é de saturação com esse jeito de 
ser professor e escola à distância, aproxima-se disso.

Nesse sentido, para além da preocupação com os aspectos estruturais que envolvem a 
reabertura das escolas, tarefa a cargo dos operadores de ensino, Secretaria de Educação e 
Gestores Escolares, urge que cada agente escolar sirva-se de recursos psíquicos para 
reaprender a habitar seu posto de trabalho em meio a um cenário de contágio ainda não 
totalmente debelado, mas que, por força do inadiável reencontro com aquele educando 
que também chegou ao limite de sua disposição à aprendizagem pelos meios digitais, 
carece da presencialidade educativa que só o chão da escola é capaz de fornecer.

A outra opção é aquela de prolongar, indefinidamente, qualquer possibilidade de 
discussão em torno do tema, como se solução razoável fosse a esta altura em que, Brasil 
afora, os índices de evasão e de desvinculação discente atingem patamares que 
comprometem todos os ganhos qualitativos de acesso e permanência conquistados ao 
longo das últimas décadas, para não falar das comorbidades oriundas do próprio 
processo de confinamento.

Sim, aprendemos a ser escola de um modo diferente. Domamos os temores da tecnologia e 
nos reinventamos sob o custo de nossas energias físicas e emocionais, isso para não falar 
do quanto entregamos em termos de nossos próprios recursos.

Mas a hora pede de todos, sob o custo de inflacionarmos ainda mais uma fatura de 
aprendizagem deficitária que nenhuma mediação tecnológica, por mais sofisticada que 
seja, jamais suprirá.

Bom e merecido recesso a todos.

Márcio Bezerra Carvalho
Secretário de Educação
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Vale-Alimentação

Junho assinalou mais um mês de disponibilização de créditos aos estudantes da Rede 

Municipal através do cartão-merenda, atingindo, inclusive, as matrículas posteriores à 

primeira data-base. Dessa forma, os quase 17 mil alunos puderam ter seu direito alimentar 

resguardado enquanto as aulas presenciais não retomam.
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Cerca de 1300 profissionais da educação das redes Municipal, Estadual e Particular, com 

idade entre 18 e 46 anos, receberam, nos dias 12, 13 e 19 de junho, a primeira dose da vacina 

contra a Covid-19, juntando-se, assim, àqueles que já tinham recebido as duas doses.

A Secretaria de Educação e a Autarquia de Saúde trabalham para concluir, após o recesso, o 

processo de imunização de todos os servidores.

Vacinação dos Profissionais da Educação em avanço



Articulação entre as Secretarias

No dia 24 de junho, as Secretarias de Educação e Turismo organizaram encontro para 

discutir a implantação do Projeto Turista do Futuro.

O projeto irá trabalhar com os alunos da Rede Municipal em duas etapas. A primeira 

consiste em ministrar palestras, de forma lúdica, sobre o que é o turismo, suas 

características no município, o conceito histórico e ecológico. A segunda etapa levará os 

pequenos para vivenciar a experiência, acompanhados de um guia, de seus professores e 

das equipes escolares para conhecer os equipamentos turísticos, culturais e históricos, 

fortalecendo o pertencimento e fomentando todo potencial turístico na cidade.
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ROJETO 
TURISTA DO FUTURO

A parceria entre as Secretarias serviu 

p a r a  e s t a b e l e c e r  o s  t e r m o s  e 

c o m p e t ê n c i a s ,  b e m  c o m o  a 

formatação de material de apoio a ser 

desenvolvido para apresentação às 

equipes escolares através de um 

“famtour”  (vis i ta técnica) como 

e s t r a t é g i a  p a r a  g e r a ç ã o  d e 

multiplicadores.

É mais conhecimento, cultura e lazer. E 

tudo isso sem qualquer custo para os 

familiares.
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OOGLE 
REEDUCATION

Nos dias 22 e 23 de junho ocorreram as formações Google para Gestores, Orientadores 

Pedagógicos e Professores da Rede Municipal. E no dia 30 foi a vez da apresentação aos 

pais de alunos da Rede Municipal.

Durante os meses de julho e agosto, os professores receberão treinamento para a 

utilização dos recursos tecnológicos com vistas a otimizar a assistência pedagógica aos 

alunos.

PRÓXIMAS DATAS:
DATAS HORÁRIOS TEMAS

21/07

28/07

04/08

11/08

18/08

25/08

9h00

14h00

9h00

14h00

9h00

14h00

GOOGLE DRIVE

CLASSROOM E MEET

GOOGLE FORMULÁRIOS (FORMS)

GOOGLE APRESENTAÇÕES

GOOGLE DOCUMENTOS

JAMBOARD E GOOGLE DESENHOS



ROGRAMA 
CONEXÃO LEGISLATIVA

EDUCAÇÃO
Boletim da

O Secretário de Educação, Márcio Carvalho, concedeu entrevista à TV da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). O programa foi ao ar no dia 02 de julho. Na 

oportunidade, o Secretário discorreu sobre a experiência do município na oferta de ensino 

no período de suspensão das atividades presenciais, os principais desafios vividos, bem 

como prestou o seu tributo a todos os educadores da Rede Municipal pelo seu esforço 

desmedido no sentido de garantir aprendizagem em tempos tão singulares para o 

magistério.

Entrevista na ALESP

Link: https://youtu.be/Gn1WA_CbjoU
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Eventos juninos das Escolas Municipais

Dentro das possibilidades que o momento permite, e pra não deixar a data passar batido, 
muitas Escolas Municipais, cada uma à sua maneira, quer de modo exclusivamente on-line, 
quer de modo presencial, obedecendo a todos os protocolos de distanciamento e 
segurança sanitária, realizaram os seus eventos juninos. A satisfação de cada criança, de 
cada família, integrando-se ao espírito escolar, reabilita a nossa esperança de dias sem 
limitações em breve.Dentro das possibilidades que o momento permite, e pra não deixar a 
data passar batido, muitas Escolas Municipais, cada uma à sua maneira, quer de modo 
exclusivamente on-line, quer de modo presencial, obedecendo a todos os protocolos de 
distanciamento e segurança sanitária, realizaram os seus eventos juninos. A satisfação de 
cada criança, de cada família, integrando-se ao espírito escolar, reabilita a nossa 
esperança de dias sem limitações em breve.



RIVE THRU 
ARCO-ÍRIS
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Drive-Thru Arco-Íris

O evento foi um sucesso, teve a participação de alunos, professores, funcionários e 
colaboradores, que atuaram na arrecadação de alimentos, cobertores, agasalhos e 
produtos não perecíveis, que serão distribuídos às famílias necessitadas.



Reunião para implantação do 
Google for Education
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ONSTRUÇÃO 
NOVO ARCO-ÍRIS

Ç 

Foram iniciadas as edificações do novo Centro de Habilitação e Reabilitação Arco-Íris, um 
complexo moderno que não só aumentará a capacidade de atendimento atual, como 

agregará novos serviços, oferecendo, assim, mais qualidade à educação especial, 
consolidando o nosso município como uma referência regional.



ROJETO 
VIVI PARA CONTAR:

“A vida não é a que gente viveu e sim a que a gente recorda, e como recorda para vivê-la.”

Gabriel García Márquez

Prêmio de Nobel de Literatura, em Viver para contar. Ed. Record, 2002.

A Secretaria Municipal de Educação, com o intuito de valorizar e dar publicidade aos 
trabalhos e práticas pedagógicas e de gestão escolar desenvolvidos pelas Unidades 
Escolares durante o ensino remoto, lança o Projeto "Vivi para Contar: transformando e 
sendo transformado em tempos de aprendizagens mediadas remotamente".

Trata-se de uma iniciativa que selecionará experiências pedagógicas exitosas 
desenvolvidas por Professores, Coordenadores Pedagógicos e Diretores de Escola no 
período de interrupção das atividades presenciais no período 2020-2021.

O Projeto Vivi para Contar tem como objetivos: 

1) Reconhecer o trabalho dos professores/gestores pela contribuição dada à melhoria da 
qualidade da educação por meio do desenvolvimento de experiências pedagógicas e de 
gestão bem sucedidas, especificamente no período do ensino remoto. 

2) Valorizar o papel dos professores e gestores 
como agentes fundamentais no processo 
formativo dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, dando visibilidade às práticas exitosas 
de ressignificação dos caminhos para a 
garantia da aprendizagem em um contexto de 
excepcionalidade, e que sejam passíveis de 
a d o ç ã o / r e p r o d u ç ã o  p o r  o u t r o s 
professores/gestores.

Após o recesso serão divulgadas mais 
informações sobre processo de inscrição.
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MAIO
Serviço prestado nas Escolas



JUNHO
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Serviço prestado nas Escolas



12/07

Recess
o

Escolar

A Secretaria de Educação deseja 
um excelente descanso a todos.



Júnia Maísa Alves Bonfim

Diretora de Departamento da Educação Infantil

Cleonice Madalena Pereira

Diretora de Departamento do Ensino Fundamental 

Cícera Alessandra de Oliveira Castanha

Diretora de Departamento de Educação Especial

Raphael Nunes Marques 

Assessor Especial 

Pedro Umbelino da Rocha Neto  

Diretor de Departamento Administrativo 

Ubirajara de Godoy Brancaglione

Diretor de Departamento de Apoio Pedagógico

Márcio Bezerra Carvalho

Secretário de Educação

Bruna da Silva Souza

Diretora de Departamento SEDAE

www.facebook.com/sme.itapecericadaserra

www.youtube.com/channel/UCEBEQrqKyTZvoE4GUzX_v_A

Siga os nossos Canais e Redes Sociais

Dr. Francisco Nakano

Prefeito

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Endereço: Av.Eduardo Roberto Daher nº 1135 - Centro (Complexo Administrativo, Bloco B)

E-mail: secretariadeeducacao@itapecerica.sp.gov.br

Telefone: (11) 4668-9461 ou (11) 4668-9484 (Assessoria de Gabinete)

Horário de Atendimento: Das 8h às 16h30 de Acordo com o Decreto Municipal nº 1998 de 22/11/2007

Rafael Antônio de Oliveira

Vice-Prefeito

Thiago Ferreira da Silva

Edição

www.instagram.com/sme.itapecericadaserra

DIRETORES DE DEPARTAMENTO


