
 

 

 

Circular 13/2012 

Bauru, 12 de abril de 2012. 

 

De: Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais e Divisão de 
Coordenadoria de Área 
Para: Unidades Escolares do Ensino Fundamental de Bauru 
Assunto: Questionários para pesquisa 
 

A Secretaria Municipal da Educação, por meio do Departamento de Planejamento, 

Projetos e Pesquisas Educacionais promove o Curso “Práticas Pedagógicas: sistematização 

e reflexão científica – Módulo II”, visando a pesquisa e a publicação de artigos científicos. 

Neste módulo, há seis participantes da Rede Municipal de Ensino e, dentre eles, a Prof.ª 

Francini Barbosa Crepaldi, da EMEF Thereza Tarzia – Irmã Rosamaria Tarzia irá 

desenvolver a pesquisa: “Inclusão: dando voz ao professor do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Bauru”, sob a orientação da Prof.ª Ms. Sirlei S. 

Polidoro Campos. 

Para que a referida pesquisa seja validada faz-se necessária a participação de no 

mínimo 10% dos professores do 1º ao 5º ano (regular, Arte, Educação Física e Inglês) e de 

um professor do ensino especial, de cada Unidade Escolar. Neste sentido, contamos com o 

apoio de Vossa Senhoria, para que solicite aos professores o preenchimento dos 

questionários e do termo de consentimento livre e esclarecido, encaminhados em anexo. 

Considerando que o término do Curso, com a escrita do artigo, está previsto para 

junho de 2012, solicitamos que os documentos acima citados sejam devolvidos pelos 

diretores do Ensino Fundamental para Prof.ª Sirlei no dia 20 de abril no Grupo de Estudos 

sobre o Regimento Escolar que acontecerá no NAPEM. Caso não seja possível, pedimos a 

gentileza de encaminhá-los por malote, na semana de 23 a 27 de abril, também aos 

cuidados da mesma. 

Agradecemos a atenção e colaboração, pois a pesquisa contribui com a 

disseminação do conhecimento bem como melhorias da prática pedagógica. 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Dr.ª Vera Mariza Regino Casério               Prof.ª Esp. Fernanda Bechara Fantin 
Secretária Municipal da Educação      Depto. Planejamento, Projetos e 

          Pesquisas Educacionais 
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