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1. GABINETE 

1.1. CABEÇALHO 

Encaminhamos novamente o modelo de cabeçalho que as escolas devem utilizar 

para toda e qualquer documentação expedido pela escola. 

 

 

 

 

 

 

 

2. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE 

2.1. INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 10ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma 

realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como 

objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. 

Em 2014 a OBMEP comemora a sua décima edição. Com grande adesão e apoio 

das escolas, professores, pais e alunos, o programa frutificou e novos projetos foram 

iniciados, possibilitando novos acessos a um ensino de matemática diferenciado. 

 

 

GOVERNO DE ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE ARARAQUARA 

Rua Gonçalves Dias nº 291, Centro – Araraquara – SP 

      EE. 

      Endereço: 

      Município: 
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2.2. CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS CURSOS DE IDIOMAS 

GRATUITOS - INSCRIÇÕES ABERTAS 

Informamos que as inscrições para as novas turmas nos cursos de idiomas 

oferecidos nos Centros de Estudos de Línguas – CEL de nossa região estão abertas e 

vão de 27/1 até o preenchimento das vagas.  

Os alunos interessados poderão efetuar sua matrícula para cursar um dos idiomas 

oferecidos em cada CEL.  

Para a inscrição é preciso uma declaração de matrícula, cópia do RG ou da 

certidão de nascimento e comprovante de endereço. Lembramos que podem fazer os 

cursos os alunos matriculados na rede pública a partir da 6ª série/7º ano do Ensino 

Fundamental. Os cursos dos idiomas Inglês e Mandarim são oferecidos aos alunos 

matriculados no Ensino Médio ou EJA EM. A matrícula pode ser realizada em um dos 

seguintes endereços:  

ARARAQUARA - CEL EE João Manoel do Amaral  

Av. La Salle s/nº Vila Ferroviária  

Fone: (16) 3336-3911  

Idiomas: Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Inglês* e Mandarim*  

 

CEL EE Maria Isabel Rodrigues Orso  

R. Dr. José Logatti s/nº - Adalberto Roxo  

Fone: (16) 3324.1814  

Idiomas: Inglês* e Espanhol  

 

AMÉRICO BRASILIENSE  

CEL EE Profª Dinorá Marcondes Gomes  

R. Emília Galli, 549 – Centro  

(16) 3392.1335  

Idiomas: Inglês* e Espanhol   

 

MATÃO 

CEL EE Prof. Henrique Morato  

Rua Cesário Mota, 468 - Centro - Matão  

Idiomas: Inglês*, Espanhol, Italiano e Francês  

*Curso destinado a alunos do Ensino Médio 
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2.3. EVESP – ESPANHOL ONLINE 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com a Universia 

Brasil, oferece, desde 2013, curso de Espanhol Online para alunos da rede estadual. 

Para este ano de 2014 serão 12.500 vagas para estudantes matriculados nas 8ª/9º 

anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e alunos do Centro de Línguas (CEL). 

O propósito é proporcionar aos estudantes oportunidades para o 

desenvolvimento de novas formas de expressão linguística, enriquecimento curricular e 

acesso a outros povos e culturas. 

Os alunos interessados deverão confirmar sua matrícula no próprio site da 

EVESP.   

Inscrição 04/02 até 08/03 de 2014 no site da EVESP:  

www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos  

Início do curso: 24/03/2014 

Público alvo: Alunos matriculados na rede estadual nos seguintes cursos: 

 1ª,2ª,3ª do Ensino Médio 

 Ensino Fundamental (8º e 9ºs anos)  

 CEL  

 EJA- somente 4º termo 

Para a edição de 2014, os alunos que desejam aprender espanhol podem também 

estudar no CEL e aprofundar as oportunidades de aprendizagem do idioma.  Nesta 

edição as matriculas serão confirmadas por ordem de inscrição.  As primeiras 12.500 

inscrições em todo o estado de São Paulo terão as matrículas confirmadas e 

automaticamente garantem a vaga no curso de Espanhol oferecido pela EVESP.  

Confirmada a matrícula é o aluno que acompanha sua inscrição, acessando regularmente 

o email cadastrado.    

 

 

2.4. OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) 

E A MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES 

Comunicamos que as inscrições da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (Oba) e a Mostra Brasileira de Foguete irão até o dia 16/03/2014. A 

Olimpíada ocorrerá na própria escola no dia 16/05/14. Para maiores informações 

acesse o site  www.oba.org.br. 

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos
http://www.oba.org.br/
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2.5. “UM DIA NA ESCOLA DO MEU FILHO”   
Relembramos, que no próximo dia 22/02 (sábado), as escolas promoverão o 

encontro: Chega de bullying, não fique calado ! – esse é o tema principal da primeira 

edição de 2014:  “Um Dia na Escola do meu Filho” 

 Para viabilizar o trabalho estamos enviando sugestões de materiais que darão 

suporte para o desenvolvimento do tema.  

 http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/pais-e-alunos/chega-de-

bullying-nao-fique-calado  

 http://www.chegadebullying.com.br/ – atenção especial à cartilha “Pais, mães e 

responsáveis” para o “Um dia na escola do meu filho”. 

Kits dos Projetos Prevenção também se ensina e Comunidade Presente. 

Kit 2003 

Nós – Eva Furnari – Editora Global 

Manual de Práticas e Valorização das Ações Preventivas: subsídios para o 

educador/FDE. 

Kit 2009 

Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz – 

Cleo Fante – Editora Versus 

Preconceito e discriminação no contexto escolar: guia de atividades preventivas 

para HTPC e sala de aula/FDE 

Kit 2012 

Bullying e ciberbullying: o que fazemos com o que fazem conosco? – Maria 

Tereza Maldonado -  Editora Moderna 

Bullying: intimidação no ambiente escolar e virtual – Alexandre Ventura e Cleo 

Fante – Editora Conexa 

Como restaurar a paz nas escolas: um guia para educadores – Antonio Ozório 

Nunes – Editora Contexto 

Criança e Consumo – Violência/estresse familiar – Instituto Alana 

Guia com Sugestões de atividades preventivas para HTPC e sala de aula/FDE 

Guia Cultura de Paz e Prevenção às Violências -

 http://www.projetoape.com.br/index.phpoption=com_wrapper&view=wrapper&Itemid

=273 

Vídeo Bullying - Cleo Fante -  http://www.youtube.com/watch?v=Cu5vJS0hmjo 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/pais-e-alunos/chega-de-bullying-nao-fique-calado
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/pais-e-alunos/chega-de-bullying-nao-fique-calado
http://www.chegadebullying.com.br/
http://www.projetoape.com.br/index.phpoption=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=273
http://www.projetoape.com.br/index.phpoption=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=273
http://www.youtube.com/watch?v=Cu5vJS0hmjo
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2.6. PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2014 

A participação nos Jogos Escolares é o requisito básico para compor a delegação 

que representará o Estado de São Paulo, nas Paralimpíadas Escolares 2014. 

As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, da rede 

estadual, municipal e/ou privada deverão ser realizadas até o dia 07 de março, através 

do link: https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014 

 

2.7. PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA 

O Programa Atleta na Escola é uma iniciativa do Governo Federal, cujo objetivo 

é disseminar a prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos entre os 

jovens de 12 a 17 anos, matriculados nas escolas públicas municipais, estaduais e 

distritais. A fundamentação legal está disposta na Resolução do FNDE nº 11, de 

07.05.2013. Para atender tal finalidade, são disponibilizados para a escola, recursos 

financeiros, nos mesmos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que 

devem ser empregados na aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços 

para realização de reparos ou pequenas adequações que favoreçam a manutenção, 

conservação e melhoria das instalações físicas da escola para realização das atividades 

educativas e esportivas.  

 Para 2014, as modalidades esportivas são: Arremesso de peso, judô, voleibol, 

corrida de velocidade (com provas de 75 metros e de 100 metros), corrida de resistência 

(de mil metros e de 3 mil metros), e provas de salto em distância. Já o esporte 

paralímpico terá este ano as modalidades: atletismo, bocha, goalball, judô, natação, tênis 

de mesa, tênis em cadeira de roda, voleibol sentado, futebol de 5 (DV) e futebol de 7 

(PC), definidas  pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, na faixa de 12 a 17 anos, feminino 

e masculino. O Programa está estruturado em 5 etapas: Escolar, Municipal, Regional, 

Estadual e Nacional.  

Para aderir ao programa, e realizar a etapa Escolar, as escolas devem acessar a 

página do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE interativo, informar as 

modalidades esportivas que vão desenvolver e o número de alunos. As redes fazem a 

adesão no Plano de Ações Articuladas (PAR). As inscrições estarão abertas no período 

de 10 a 25 de fevereiro. Os diretores que ainda não possuem cadastro na plataforma, 

devem enviar solicitação de ativação do mesmo, com CPF e nome da unidade escolar, 

para os e-mails: katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br, 

https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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maria.fatima@edunet.sp.gov.br As etapas seguintes serão realizadas somente por meio 

dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio dos endereços de e-mail 

indicados acima. 

Obs: As escolas que aderirem ao Programa Atleta na Escola deverão participar dos 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP – Etapa I (inscrições abertas de 12/02 

a 28/02 no Núcleo Pedagógico, mediante ofício de inscrição conforme modelos anexos). 

As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, deverão ser 

realizadas até o dia 07 de março, através do link: 

https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014
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ANEXO 1 
Colocar aqui o timbre/brasão da Unidade Escolar. 

 
 
Ofício Nº 
 
Assunto: Jogos Escolares do Estado de São Paulo -JEESP 
 
À Comissão Organizadora, 
 
A Direção da EE ______________ vem requerer a inscrição e autorizar a 
participação dos seu(s) professor( es) e alunos nos Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo – JEESP –nos jogos e competições pertinentes à Etapa I, 
categoria, modalidade (s) e sexo(s) abaixo relacionadas: 
 
ETAPA 1: Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais. 
 
Categoria: Infantil (nascidos em 1997, 1998 e 1999- 15, 16 e 17 anos)  
Modalidades/Sexo: (mencionar as modalidades e sexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do (s) professor (es) responsável (eis) / Modalidade e Sexo 
(Elencar o nome do professor responsável por cada modalidade e sexo.) 
 

 

 

 

_____________________           ___________________________________ 

Local e data                                 Carimbo e assinatura da Direção Escolar 
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ANEXO 2 
Colocar aqui o timbre/brasão da Unidade Escolar. 

 
 
Ofício Nº 
 
Assunto: Jogos Escolares do Estado de São Paulo -JEESP 
 
À Comissão Organizadora 
 
A Direção da EE ______________ vem requerer a inscrição e autorizar a 
participação dos seu(s) professor( es) e alunos nos Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo – JEESP –nos jogos e competições pertinentes à Etapa I, 
categoria, modalidade (s) e sexo(s) abaixo relacionadas: 
 
ETAPA 1: Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais. 
 
Categoria: Mirim (nascidos em 2000 e 2001- 13 e 14 anos) 
Modalidades/Sexo: (mencionar as modalidades e sexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do (s) professor (es) responsável (eis) / Modalidade e Sexo 
(Elencar o nome do professor responsável por cada modalidade e sexo.) 
 

 

 

 

_____________________           ___________________________________ 

Local e data                                 Carimbo e assinatura da Direção Escolar 
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3. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE 

ESCOLAR - CIEGRE 

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

3.1.1. COMUNICADO 011/14 – SISTEMA DE CADASTRO DE ALUNO 

Assunto:  Abertura das opções do Sistema – Atividades Curriculares 

Desportivas/ACD 

Informamos que se encontram disponíveis, a partir desta data (20/02/2014), as 

opções do Sistema de Cadastro de Alunos para coleta de turmas, alterações e matriculas 

de Atividades Curriculares Desportivas – ACD de acordo com as determinações da 

Resolução SE 2, de 14/01/2014. 

 

3.1.2. COMUNICADO 010 /14 – SISTEMA DE CADASTRO DE ALUNO 

Assunto: Cessar matricula do aluno 

Informamos que a opção 10.4.2 – CESSAR MATRICULA DO ALUNO, 

encontra-se disponível para registro dos alunos que concluíram o nível de ensino por 

meio de exame (CESU, ENCCEJA ou ENEM) ou para os alunos matriculados em sala 

de AEE (tipo de ensino 32) / Sala de Recursos (tipo de classe 6 e 11) por terem 

atingidos os objetivos. 

 

A opção encontra-se disponível apenas para a Diretoria de Ensino e/ou da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

3.1.3 COMUNICADO  009 /14 – SISTEMA DE CADASTRO DE ALUNO 

Assunto: Acerto de matrícula EE x Centro Paula Souza 

Informamos que os alunos da rede estadual, com matricula ativa na 1ª ou 2ª 

séries do Ensino Médio/1º ou 2º termos da EJA Ensino Médio, e foram aprovados no 

processo seletivo do Centro Paula Souza terão sua matricula tratada da seguinte 

maneira: 

 Até 28/02 – Centro Paula Souza ao realizar a matricula em uma classe da 

ETEC a matricula ativa da rede estadual será excluída automaticamente; 

 Após 28/02 – As matriculas serão tratadas como transferência. 

Lembramos que a matricula no CEL será tratada da mesma maneira como da 

classe regular. 

 



 

12 
 

3.2. NÚCLEO DE VIDA ESCOLAR 

3.2.1. EXPEDIÇÃO E CONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR E 

PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GDAE – 2013 

O prazo para publicação de concluintes através do sistema GDAE, é de 120 dias 

a contar do término do ano letivo, tão logo for feita a migração dos dados dos alunos 

enviaremos e-mail. 

Reiterando, junto às Unidades Escolares, que a expedição de documentos deve 

ser feita de modo a atender as necessidades dos interessados. Entre outros motivos, esta 

solicitação visa atender os alunos concluintes de Ensino Médio e aprovados em 

vestibulares/processos seletivos, para que não sejam prejudicados diante da necessidade 

de apresentarem o Histórico Escolar de conclusão de curso, em um curto prazo, para 

matrícula no ensino superior ou cursos técnicos. 

 

 

 

4. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH 

4.1.1. PLANTÃO DE ATENDIMENTO 

Atenção Gerentes de Organização Escolar,  

No intuito de agilizar os procedimentos relacionados ao Centro de Recursos 

Humanos, possuímos, então, um novo ramal de telefone na sala, que é o 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.  

 

4.1.2. RECADASTRAMENTO ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS 

Atenção Srs.(as) Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar sobre 

Recadastramento Anual dos funcionários:  

Avisem seus funcionários/servidores para efetuarem o recadastramento no mês 

de seu aniversário, para evitarem a desagradável falta de pagamento.  

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

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

para regularização do mesmo. 
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4.1.3. INSCRIÇÃO ABERTA PARA CADASTRO EMERGENCIAL – 2014 

Informamos que estão abertas as inscrições para o Cadastro de Candidatos à 

Contratação, nos termos da Res. SE 23/2012 de 23/02/2012, Comunicado CGRH nº 01 

de 2014 de 05/02/2014 e demais normas pertinentes e/ou que venham a ser publicadas 

pela Secretaria de Estado da Educação - Cadastro Emergencial – no período de 

19/02/2014 a 26/02/2014, das 13:00hs as 16:30hs no CRH (Centro de recursos 

Humanos)  Diretoria de Ensino de Araraquara  - CRH. 

 Toda informação referente ao Edital (atribuição de aulas – Cadastro 

Emergencial) encontra-se disponível no site da Diretoria: 

deararaquara@edunet.sp.gov.br.  

 

4.2. NUCLEO DE FREQUENCIA E PAGAMENTO – NFP 

4.2.1. ACERTO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXTINÇÃO 

CONTRATUAL: 

Comunicamos que o pagamento correspondente a indenização ref. a Férias, do 

período contratual 2012/2013, dos Docentes contratados pela LC. 1093/2009 será 

creditado no dia 20/02/2014, através de Folha Suplementar. 

4.3. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NAP 

4.3.1. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA: 

Aniversariantes do mês de JUNHO/2014, 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!!! Não esperem até o último dia do mês de 

Janeiro para dar entrada na Diretoria de Ensino! Prazo final 28/02/2014. 

Lembramos que para a devida concessão a Certidão de Licença Prêmio, já deve 

estar devidamente publicada. 

 

mailto:deararaquara@edunet.sp.gov.br

