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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE 

1.1. ANTOLOGIA DE TEXTOS 

A Diretoria de Ensino de Araraquara, em parceria com as escolas de sua 

jurisdição, propõe mais uma vez o projeto que objetiva à edição de uma coletânea de 

textos produzidos pelos alunos dos três segmentos de ensino, como explícito no edital. 

O tema a ser trabalhado será “Conviver na Atualidade: Valores e Tecnologias”.  

Leiam aqui o Regulamento. 

 

1.2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO LÍNGUA 

PORTUGUESA (AAP LP) 

Lembramos que, como foram identificadas divergências entre o nº da questão e a 

habilidade avaliada nas Avaliações de Língua Portuguesa, foram construídas e 

encaminhadas às escolas planilhas em que devem ser digitados os resultados da 4ª e da 

5ª Avaliação da Aprendizagem em Processo de Língua Portuguesa realizadas em 2013. 

Ressaltamos que as planilhas são um importante recurso para a análise do 

desenvolvimento da habilidade pelo aluno e pela classe oferecendo dados objetivos que 

permitem identificar a necessidade de aprofundamento ou modificação das atividades de 

ensino anteriormente desenvolvidas. 

 

1.3. CONCURSO DE CARTAZES "SISTEMAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS" 

Senhores Diretores, solicitamos a divulgação nas Escolas do Concurso de 

"Cartazes do Dia Mundial da Alimentação 2013" com o tema “Sistemas 

Alimentares Saudáveis”, promovido pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) e a Aliança das Nações Unidas para as Mulheres. O 

concurso é aberto para crianças e adolescentes de todos os países, que participarão em 

três categorias: 5 a 8 anos, 9 a 12 anos e 13 a 17 anos. Os cartazes podem conter 

desenhos, pinturas, arte digital ou técnicas misturadas, mas não são aceitas fotografias. 

Os trabalhos vencedores serão expostos em websites e páginas da FAO e do movimento 

EndingHunger, e receberão um certificado de reconhecimento, um kit composto de uma 

camiseta da campanha #EndingHunger e um presente surpresa. 

O Regulamento completo do concurso está disponível aqui e o envio dos 

trabalhos pode ser realizado até 30 de setembro no mesmo site.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Débora Verde, por meio do telefone 

3301-1084 ou pelo e-mail dearanpe@see.sp.gov.br . 

file:///C:/Users/Thiago/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Livro_DE/2013/Regulamento_Livro_Diretoria_%202013.pdf
http://www.rlc.fao.org/es/paises/brasil/noticias/concurso-de-cartazes-dia-mundial-da-alimentacao-2013/
mailto:dearanpe@see.sp.gov.br
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1.4. IV CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE - 

CONFERÊNCIA NAS ESCOLAS, CADASTRO NO SITE DO MEC E 

ENCAMINHAMENTOS PARA AS CONFERÊNCIAS REGIONAIS 

Considerando a continuidade da mobilização e realização da Conferência nas 

Escolas, lembramos que estamos a 03 dias do prazo de encerramento da Conferência 

nas Escolas, a 11 dias do registro no site do MEC e a 13 dias da entrega dos documentos 

na DE, conforme Regulamento Estadual:  

 Conferência nas Escolas: até o dia 31/08;  

 Cadastro e envio do Projeto de Ação no site do MEC: até o dia 07/09;  

 Entrega dos documentos na Diretoria de Ensino: até o dia 09/09.  

As escolas participantes devem entregar e protocolar na Diretoria de Ensino, 

A/C do Núcleo Pedagógico e após o cadastro no site do MEC, os seguintes 

documentos: 

 Uma cópia digital e impressa contendo o projeto de ação; 

 Cópia ou versão digitalizada (quando for o caso) do produto educomunicativo, 

que deve demonstrar como foi o processo de conferência e o projeto de ação da 

escola; 

 Duas fotos do processo de conferência na escola, que mostrem a Conferência e a 

eleição do(a) delegado(a) e suplente; 

 Formulário para entrega de documentos da IV Conferência Infantojuvenil 

pelo Meio Ambiente preenchido; ver link. 

 Autorização de viagem do(a)s aluno(a)s delegado(a) e suplente, assinada pelo 

responsável. ver link. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Lúcia Soller ou Meire Bassi 

pelo telefone 3301-1084 ou pelo e-mail dearanpe@see.sp.gov.br 

 

1.5. CULTURA É CURRÍCULO – O CINEMA VAI À ESCOLA 

Vimos lembrar que, na contemporaneidade, é importante que a Educação 

Escolar ofereça aos alunos oportunidades de conhecer e aprender por meio de uma das 

principais linguagens da atualidade: a linguagem cinematográfica. Seu uso, como 

prática educativa, facilita significativamente o diálogo entre os conteúdos curriculares e 

os conhecimentos mais gerais. 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQzVoU3FEVF9QMUk/edit?usp=sharing
file:///C:/Users/Thiago/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VXX4MCOO/%09https:/docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYU5nZnV3SzdiUUE/edit%3fusp=sharing&pli=1
mailto:dearanpe@see.sp.gov.br


 

5 
 

Dessa forma, solicitamos ao Professor Coordenador que favoreça o acesso de 

educandos e educadores do Ensino Médio à produção cinematográfica de diferentes 

categorias e gêneros, conforme acervo recebido através do Programa “O Cinema Vai à 

Escola”, pela unidade escolar. A apresentação desse material deve ser feita durante o 

planejamento escolar ou, o mais breve possível, durante ATPCs. 

Informamos às escolas que já se encontra na Diretoria de Ensino, e pode ser 

retirado pela Direção ou Coordenação, o kit O Cinema Vai à Escola 4, com filmes e 

documentários, um novo e excelente acervo que visa complementar o trabalho do 

professor, propiciando a ampliação das capacidades de leitura e escrita dos alunos em 

todas as suas dimensões. 

Ressaltamos a importância da apresentação aos professores dos roteiros de 

trabalho com os filmes do acervo, constantes nos quatro volumes do “Caderno de 

Cinema do Professor”, que traz diversas sugestões, possibilitando aos professores 

incluírem em seus planos de ensino a utilização dos vídeos e o trabalho interdisciplinar, 

complementando, melhorando a qualidade e ampliando o processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos. 

Observamos ainda, a importância do Professor Coordenador catalogar e 

armazenar todo o material disponibilizado pelo Programa “O Cinema  

Vai à Escola” em local adequado, de fácil consulta e empréstimo aos professores.  

 

1.6. EPTV  NA ESCOLA 2013 

Vimos lembrar às escolas participantes do Concurso EPTV na ESCOLA que a 

data da visita à cidade de São Carlos será dia 10/09/2013 para as escolas de 

Araraquara. As escolas que tiveram redações selecionadas receberão um comunicado 

com o nome do aluno e o título de sua redação, de posse desse comunicado a escola 

deverá se incumbir de informar o aluno e recolher o termo de responsabilidade, que 

autoriza a viagem do aluno, assinado pelo responsável.  

Para mais informações, os interessados podem acessar o site  

www.eptvnaescola.com.br. 

 

1.7. INGLÊS ONLINE PARA SERVIDORES 

Encontram-se abertas as inscrições para a edição de 2013 do Curso de Inglês 

Online para Servidores devem ser realizadas entre 19 de agosto e 9 de setembro de 

2013 no site www.escoladeformacao.sp.gov.br  

http://www.eptvnaescola.com.br/
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Todos os profissionais ativos da SEE-SP, em exercício nos três quadros, podem 

se inscrever e realizar o curso!  

 

1.8. MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO CURSO 3 - LÍNGUA 

PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

O MGME – Curso 3 – Língua Portuguesa e Matemática conta com o 

Módulo de Apresentação, de realização obrigatória, para que os inscritos confirmem 

ou não sua participação neste curso. 

 

1.9. MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO -  CIÊNCIAS   

 O Curso 2 - Formação de Professores de Ciências é direcionado aos 

professores com aulas atribuídas de Ciências. O curso pretende contribuir, 

principalmente, em subsidiar os professores com estratégias que promovam o 

fortalecimento da gestão pedagógica, articulando os conteúdos das diferentes áreas e o 

aprimoramento das competências leitora e escritora dos alunos do EF Anos Finais.  

O curso conta com uma carga horária de 60 horas e é composto por encontros 

presenciais e atividades virtuais. Os encontros presenciais ocorrerão de acordo com a 

Convocação publicada no D.O.E.  do dia 29/08 e as atividades virtuais (AVA/EFAP), 

que totalizam 28 horas, acontecerão de 31 de agosto até 29 de setembro .  

Finalizando o curso, haverá o Seminário Descentralizado, que faz parte da etapa 

presencial do curso.   

 

1.10. SALA DE LEITURA 2014 

Lembramos aos Diretores das Unidades Escolares que o período de inscrição 

para a atribuição de aulas para o ano de 2014 está aberto, assim solicitamos que os 

professores “readaptados” e/ou categoria “F”, que possuam perfil para atuar na Sala de 

Leitura, façam sua inscrição no item “Projetos da Pasta” no sistema GDAE.  

Desse modo, estarão aptos a participarem, caso queiram, do processo de seleção 

de diversos projetos, inclusive da Sala de Leitura.  

Ressaltamos que o docente que deseja atuar como Professor Responsável pela 

Sala de Leitura deverá propor e executar ações inovadoras e criativas em acordo com a 

Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, que incentivem a leitura e a construção de 

canais de acesso a universos culturais mais amplos. Para tanto, é imprescindível que o 

docente indicado para essa função, entre outros atributos, seja leitor assíduo, tenha gosto 
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pela leitura, mantenha-se sempre informado e atualizado por meio de Jornais e Revistas, 

conheça e demonstre estar inserido nas atividades do cotidiano escolar, além de dominar 

programas e ferramentas de Informática. 

 

1.11. PROJETO VALE SONHAR 

De acordo com e-mail enviado anteriormente, vale ressaltar que o prazo para 

entrega do resultado da enquete encerra-se dia 02/09/2013. A planilha deve ser enviada 

ao Núcleo Pedagógico aos cuidados da PCNP Débora Verde. 

Posteriormente, os Professores de Biologia das 1ª séries deverão realizar as 

oficinas de acordo com a Situação de Aprendizagem em que se encontra o 

conteúdo.   

 

2. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE 

ESCOLAR - CIEGRE 

2.1. NÚCLEO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA - NRM 

2.1.1. MATRÍCULA ANTECIPADA 2014  

O Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar informa à  

equipe escolar, que o Quadro Resumo para Demanda 2014 já foi autorizado. 

As escolas já podem iniciar a coleta de classes, conforme cronograma da 

Resolução SE 50 de 31/07/2013.  

Para acessar a Resolução e cronograma de ações da Resolução SE 50 de 

31/07/2013 clique aqui.  

 

2.1. NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT 

2.1.1. PROGRAMA ACESSA ESCOLA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 

004/2013 

Informamos que a data de realização do processo seletivo foi adiado para o dia 

20 de outubro de 2013 às 13h. Solicitamos que a informação seja divulgada a todos os 

alunos que realizaram inscrição no processo. 

Para maiores informações do processo seletivo, clique Aqui. 

 

http://deararaquara.edunet.sp.gov.br/Res_SE_50.pdf
http://estagio.sp.gov.br/
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3. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH 

3.1. PLANTÃO DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

No intuito de agilizarmos os procedimentos relacionados ao Centro de Recursos 

Humanos, possuímos, então, um novo ramal de telefone na sala, que é o 1098 (3301-

1098), direto no plantão. A partir de agora, qualquer dúvida relacionado ao CRH ou 

NAP, favor ligar direto no número acima, ficando desativados os demais números. 

 

3.2. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – NAP 

3.2.1. REMOÇÃO DE DOCENTES 

As escolas que receberam professores removidos favor informar através de 

ofício o nome e o RG para que possamos solicitar os processos e documentos para as 

Diretorias de Ensino. 

3.2.2. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 

Aniversariantes do mês de Dezembro/2013, encaminhar 03 vias do 

requerimento, mais: (Efetivo) uma via da declaração de ciência da conversão de 30 dias 

da licença prêmio em pecúnia e (ACT) duas vias da declaração da ciência da conversão 

de 30 dias da licença prêmio em pecúnia. Não esquecendo que no requerimento é data 

do Aniversário e não data de Nascimento!!! Dar entrada na Diretoria de Ensino até dia 

30/08/2013! 

 

3.2.3. RECADASTRAMENTO ANUAL 

O recadastramento dos funcionários/servidores deve ser efetuado no mês de 

aniversário para evitarem a desagradável falta de pagamento. 

Os funcionários que deixarem de fazer o recadastramento no mês de aniversário 

deverão vir acompanhados do gerente de organização escolar, ao setor de pagamento, 

para regularizar seu pagamento. 

 

3.2.4. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 Todo processo que retornar da Unidade Escolar para a Diretoria de 

Ensino para Arquivo, ao devolvê-lo, favor constar uma informação da escola. 

 Qualquer documento que houver necessidade de colocar no PUCT, 

deixar na contracapa do processo; não colocar nem tirar da ordem um processo que é 

encaminhado à unidade escolar. O Centro de Recursos Humanos é responsável pela 

inclusão dos documentos. 


