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EDUCAÇÃO 
 
 

Prova do Saresp será aplicada nesta terça e 

quarta-feira 

A Secretaria da Educação de Guaratinguetá informa que a prova do Sistema de 
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) será realizada nos 
dias 27 e 28 de novembro para alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 
da 3ª série do Ensino Médio (Estadual). 
 
A secretária Gilda Cortez Pereira estima que 3.433 estudantes de escolas da rede 
municipal de Guaratinguetá participarão dessa avaliação. 
 
O Saresp é uma avaliação externa realizada desde 1996, pela Secretaria de Estado da 
Educação, com a finalidade de fornecer informações consistentes, periódicas e 
comparáveis sobre a situação da escolaridade na rede pública paulista, com o objetivo 
de orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a 
melhoria da qualidade educacional. 
 
“O objetivo é aferir o domínio das competências e habilidades básicas em língua 
portuguesa e matemática previstas para o término de cada ano/série. Também serão 
aplicadas avaliações de ciências para alunos dos 7º e 9º anos do Ensino 
Fundamental”, ressalta Gilda Cortez. 
 
A secretária lembra que, na Rede Municipal, as provas serão realizadas nos dois 
períodos (manhã e tarde), no horário de início regular das aulas, e terão duração 
mínima de duas horas e máxima de três horas. 
 
A partir dos resultados do Saresp, a Secretaria da Educação calcula o Idesp (Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) de todos os níveis de ensino 
de cada escola das redes municipais e as respectivas metas desse indicador para o ano 
seguinte. Cada secretaria municipal pode, contudo, utilizar os dados fornecidos para 
criar indicadores e estipular metas conforme seus próprios critérios. 
 
Assim como nos anos anteriores, o Governo do Estado custeará as despesas 
referentes à aplicação da avaliação para os alunos de escolas municipais cujas 
prefeituras assinarem o convênio ou termo aditivo com a Pasta. 
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Associação Corredor Ecológico promove 

plantio de 3 mil mudas 

A coordenação do Programa Interativo Semente do Amanhã informa que, no próximo 
dia 8 de dezembro, das 9h às 13h, a Associação Corredor Ecológico do Vale do 
Paraíba promoverá o plantio de 3 mil mudas nativas da Mata Atlântica em cinco 
propriedades rurais do município de Guaratinguetá. 
 
As mudas de árvores serão plantadas no bairro dos Pilões nas fazendas Harmonia, 
Boa Esperança, Boa Esperança I, Morada do Sol e Nossa Senhora do Carmo. 
 
A atividade é gratuita e aberta a todas as pessoas interessadas e mobilizar a população 
em prol das ações de restauração florestal na região. 
 
Para participar basta enviar um e-mail para corredordovale@gmail.com, com o 
assunto PLANTIO 08/2012. 
 
 

 
TRÂNSITO 
 
 

TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 32 mil visitantes 

O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 19 a 25 de novembro, 
Guaratinguetá recebeu 693 ônibus de turistas, totalizando 31.878 visitantes nos 
diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Igreja de Frei Galvão: 375 ônibus  
• Seminário Frei Galvão: 33 ônibus  
• Catedral / Casa de Frei Galvão: 71 ônibus  
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 214 ônibus. 

De acordo com o levantamento das placas dos ônibus que visitam a cidade, a maior 
parte vem dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Tocantins e Distrito Federal, com uma presença mais discreta dos estados do Norte e 
Nordeste do país. 
 


