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Problema de última hora leva Educação
a alterar as datas das provas do Saresp

A

Empresa que elaborou os testes de avaliação teve
o seu depósito comprometido pelas fortes chuvas
no Rio de Janeiro; as novas datas: dias 27 e 28
MILTON MICHIDA

Secretaria de Estado da Educação
alterou as datas de aplicação do Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (Saresp). As provas serão realizadas
na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de
novembro, e não mais 25 e 26. A mudança
ocorreu em virtude de problema relatado pela Fundação Cesgranrio, responsável
pela elaboração da avaliação. O depósito
da fundação que guardava as provas foi
prejudicado pelas fortes chuvas no Rio de
Janeiro. De acordo com a instituição fluminense, as provas foram inutilizadas por
água e barro após os temporais.
A situação será contornada a tempo
de viabilizar a avaliação nas novas datas. As
escolas que participarão do Saresp foram
comunicadas do adiamento pela secretaria. O Saresp é a avaliação de rendimento
escolar dos estudantes paulistas. Será aplicado a cerca de 2,1 milhões de alunos do
Estado: 1,8 milhão da rede estadual e 340
mil de escolas particulares e municipais.
Participarão estudantes de 2ª, 4ª, 6ª e 8ª
séries do ensino fundamental e de 3ª série
do ensino médio.
As provas serão efetivadas nas escolas, durante o horário normal de aulas. Um
“exército” de 65 mil professores estaduais
aplicará a avaliação, em unidades de ensino
diferentes daquelas em que rotineiramente
dão aulas (exceto para a 2ª série, na qual
haverá apenas troca entre turmas). Cada

A Secretaria de Estado da Educação
convocou 451 aprovados no concurso para
diretor de escola. Eles deverão apresentar-se
na quinta-feira, 27, e iniciarão a função em
2009, no início do ano letivo. O concurso foi
realizado em 2006 e homologado no ano
passado. A convocação respeita a ordem
de colocação na lista de espera. Com carga
de trabalho de 40 horas semanais, o diretor
terá remuneração inicial de R$ 2.320,65. A
secretaria vai convocar, até o fim do mês,
mais profissionais para as escolas estaduais. Devem ser chamados 5,5 mil professores (também para trabalho em 2009)
de Geografia, Educação Artística, Física,
Filosofia e Matemática, sempre para turmas
de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e de
ensino médio. A jornada de trabalho mínima
será de 24 horas semanais.

Saresp: participarão alunos de 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do fundamental e de 3ª série do médio
Da Assessoria de Imprensa da Secretaria

escola terá três pais e monitores externos (da
Cesgranrio), garantindo a correção de todo
o processo. A secretaria abriu o Saresp neste
ano à participação de escolas municipais e
particulares. Ao todo, 233 cidades paulistas
aderiram. Das redes municipais (1.509 esco-

las) participarão 288 mil estudantes. Das
escolas privadas, serão 52 mil (175 escolas
da rede Sesi e 53 particulares).
Da Assessoria de Imprensa da Secretaria
da Educação
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Alunos da rede estadual ganham
livros de escritores brasileiros
Os alunos da rede estadual de ensino
de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental
e médio começaram a receber neste mês
livros de escritores brasileiros. Cada um
desses 3,3 milhões de estudantes ganhará
e poderá levar para casa três obras. Tratase de inovador projeto de incentivo à leitura da Secretaria de Estado da Educação,
que no total distribuirá 10,5 milhões de
livros (um dos títulos tem dois volumes).
Com investimento de R$ 34 milhões, o
projeto Apoio ao Saber atenderá toda rede
estadual até 10 de dezembro. Os títulos
ofertados são considerados clássicos da
literatura infanto-juvenil nacional.
Os exemplares serão entregues nas
escolas, que devem repassá-los aos estudantes. Serão embalados em caixa especial, para preservação durante o transporte. As unidades escolares das Diretorias de
Ensino mais distantes da capital serão as
primeiras a receber os livros. A secretaria

Secretaria convoca
451 aprovados para
diretor de escola

Os títulos oferecidos são considerados clássicos da literatura infanto-juvenil nacional

resolveu também abastecer as escolas com
nova coleção de livros. Aproximadamente
76 mil exemplares da Coleção Aplauso,
da Imprensa Oficial do Estado, foram
entregues neste segundo semestre para as

4.060 escolas estaduais que atendem os
alunos do ensino médio.
Da Assessoria de Imprensa da Secretaria
da Educação

Títulos distribuídos
5ª série do ensino fundamental I-Juca-Pirama e Os Timbiras (Gonçalves Dias), Comédias para Ler na Escola (Luís Fernando Veríssimo),
Reinações de Narizinho, volumes 1 e 2 (Monteiro Lobato)
6ª série do ensino fundamental Papéis Avulsos (Machado de Assis), Memórias Inventadas (Manoel de Barros),
O Coruja (Aluísio Azevedo)
7ª série do ensino fundamental Poemas de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), A Mulher do Vizinho (Fernando Sabino),
Capitães da Areia (Jorge Amado)
8ª série do ensino fundamental Várias Histórias (Machado de Assis), Olhai os Lírios do Campo (Érico Veríssimo),
O Navio Negreiro (Castro Alves)
1ª série do ensino médio
Dom Casmurro (Machado de Assis), Laços de Família (Clarice Lispector),
80 Anos de Poesia (Mário Quintana)
2ª série do ensino médio
Quincas Borba (Machado de Assis), Estrela da Vida Inteira (Manoel Bandeira),
Primeiras Estórias (Guimarães Rosa)
3ª série do ensino médio
Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis), Bagagem (Adélia Prado),
Cem Melhores Crônicas

da Educação

SERVIÇO
Novos diretores devem apresentar-se
dia 27, às 8h30, com RG e CPF, na sede
da Secretaria da Educação. Entrada pela
Avenida São Luiz, portão 4, às 8h30

Etecs oferecem
cursos às unidades
da Fundação Casa
Aproximadamente 4,2 mil adolescentes
que cumprem penas de medidas socioeducativas e 420 funcionários de 29 unidades
de internação da Fundação Casa têm acesso a cursos de qualificação profissional. Ao
todo, são 422 cursos em diversas áreas,
cujas aulas começaram no início do mês e
terminarão em novembro de 2009.
Trata-se de projeto desenvolvido pela
parceria da Fundação de Apoio à Tecnologia
(FAT), com a Fundação Casa e o Centro Paula
Souza, com a participação de nove Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs). “Mais do que atender ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
nossa missão é aprimorar o cidadão na volta
ao convívio social e no resgate da cidadania”,
afirma Clara Maria Magalhães, gestora da
qualificação pelo Centro Paula Souza.
Serão beneficiadas unidades da
Fundação Casa de 13 cidades: Araçatuba,
Araraquara, Bauru, Campinas, Iaras, Lins,
Marília, Mogi Mirim, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, São José dos Campos,
Sertãozinho e Sorocaba.
Ente os cursos oferecidos estão
Alimentação: lancheteria, chapeiro, panificação artesanal, salgados; Casa e construção: colocação de pisos e azulejos, instalações elétricas, pequenos reparos; Gestão e
serviços: arquivista, auxiliar de almoxarifado,
contabilidade básica, corte e costura, customização de roupas, jardinagem, operador de
telemarketing, pintura de faixas e cartazes,
recepção e atendimento; Hotelaria: garçom,
recepção de hotel; Informática: informática
básica, manutenção e montagem de microcomputadores.
Da Agência Imprensa Oficial

