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Nos dias 10 e 11 deste mês, a equipe pedagógica da Secretaria de Edu-
cação realizou uma reunião com os coordenadores da rede para apresentar 
as novas fichas de rendimento individual escolar, documento utilizado pelos 
professores para registrar a evolução e aproveitamento do aluno em relação 
ao conteúdo aplicado nas aulas. 

De acordo com a Secretaria, a ficha foi totalmente reformulada e informa-
tizada, passando a funcionar em forma de planilha, facilitando assim o acesso 
da escola e dos professores.  Durante a reunião, os coordenadores também 
conheceram a planilha na qual o educador apontará o rendimento da turma 
em cada disciplina e eixo temático, tendo assim, o perfil geral de sua classe. 
Eles ainda foram orientados quanto às avaliações nas disciplinas de Arte e 
Inglês e seus respectivos registros. 

A diretora pedagógica da rede, que dirigiu o encontro, juntamente com 
as demais supervisoras de ensino, explica que a ficha é uma ferramenta de 
trabalho do professor e deve ser preenchida ao final de cada bimestre. Ela 
informa ainda que as fichas que apresentam o rendimento individual de cada 
aluno serão apresentadas aos pais durantes as reuniões ao longo do ano. 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) - polo Itapevi, até o dia 15 de abril estará com inscrições abertas para o curso de 
Especialização em Ensino de Ciências, na modalidade semipresencial. A formação é destinada aos profissionais da área da 
educação e terá duração de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

 O aluno selecionado deverá participar obrigatoriamente da aula inaugural que consiste da apresentação do curso e um 
curso de Moodle Básico, que terá uma duração de 16 (dezesseis) horas, sendo 8 (oito) horas presenciais no Polo em que rea-
lizou a inscrição, e mais 8 horas a distância. 

A inscrição deverá ser realizada por meio do portal http://ead.utfpr.edu.br, mediante o pagamento da taxa de R$ 65,00. Os 
encontros presenciais do curso serão realizados nas instalações do polo, localizado na Av. Pedro Paulino, 74 – Itapevi.

Inscrições para o curso de Especialização em
 Ensino de Ciências da UAB vão até o próximo dia 15

Alunos do Pré II participam de 
atividade voltada à preservação 

do meio ambiente
Sabendo o quanto é importante trabalhar a educação am-

biental com as crianças já nos primeiros anos de formação, 
a profa. Leila Novaes, do CEMEB Rosana Minani de Andra-
de trabalhou com aos alunos do Pré II uma atividade voltada 
para a preservação da natureza. 

A professora conta que demarcou o chão com fita e utili-
zou diversos materiais recicláveis para criar na sala de aula 
o cenário de um rio poluído, e em seguida, explicou para as 
crianças as conseqüências da poluição e do desmatamento. 
Após conscientizar os alunos, ela envolveu as crianças em 
uma brincadeira pedagógica divertida, chamada “Limpando 
o Rio Barueri Mirim”. 

Durante a atividade, os alunos usaram uma bola para acer-
tar os materiais e retirá-los da demarcação que representava 

o rio. De acordo com a professora, a ação foi muito produtiva, 
pois os alunos aprenderam a respeito de um tema extrema-
mente importante e ainda se divertiram com a brincadeira. 
Ela  revelou também que a ação foi retirada do livro “A Escola 
e as Linguagens”, produzido pelo professor Paulo Aparecido 
dos Santos, com o apoio da Secretaria de Educação. 


