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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. ADESÃO AOS PROJETOS LUGARES DE APRENDER: A ESCOLA SAI 

DA ESCOLA E ESCOLA EM CENA 

Informamos que as escolas estaduais desta diretoria devem imprimir e preencher 

o termo de adesão para participar dos projetos Lugares de Aprender: a escola sai da 

escola e Escola em Cena e enviá-lo ao Núcleo Pedagógico, aos cuidados da PCNP 

Suely Arnoni, até o prazo máximo de 11/03/2014.  

O termo de adesão encontra-se no endereço abaixo: 

http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Lugares%20de%20Aprender/documentos.a

spx?menu=36&projeto=2 

Juntamente com o Termo de Adesão, a escola deve enviar o e-mail 

particular de dois responsáveis pelo programa na escola. Se a escola não tiver dois 

contatos cadastrados, além do e-mail oficial, já previamente cadastrado, não será 

possível atribuir vagas. Assim cada escola terá seu cadastro com três contatos, um 

previamente preenchido pela FDE e dois e-mails pessoais cadastrados pelo Núcleo 

Pedagógico. 

Vale lembrar que a verba é de R$ 1.200,00 para transporte e lanche. O número 

de visitas por escola não pode ultrapassar seis visitas. Cada ônibus deve ter uma turma 

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: 

 

http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Lugares%20de%20Aprender/documentos.aspx?menu=36&projeto=2
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Lugares%20de%20Aprender/documentos.aspx?menu=36&projeto=2
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de 40 alunos com dois professores acompanhantes. A lista de endereços das ICs clique 

aqui e os releases do SESC serão publicados no site.  

O projeto Lugares de Aprender: a escola sai da escola faz parte do Programa 

Cultura é Currículo, que integra o conjunto de ações definidas pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo para concretização da sua política educacional, 

visando propiciar melhor qualidade de ensino da escola pública estadual, seja no sentido 

de atender aos desafios do mundo moderno, como em relação à função de transmissão 

do saber, para inserção social de seus alunos. 

Esse projeto proporciona o acesso de professores e alunos da rede pública 

estadual paulista de ensino a museus, centros, institutos de arte e cultura e a parques, 

como atividade articulada ao desenvolvimento do currículo, e foi concebido em acordo 

com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, observando as orientações 

pedagógicas da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP. 

 

2.2. 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 

http://deararaquara.edunet.sp.gov.br/ENDEREÇOS.pdf
http://deararaquara.edunet.sp.gov.br/ENDEREÇOS.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos
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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.    

 

2.3. CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ONLINE JÁ PODE SER ACESSADO – 500 

MIL VAGAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Os alunos do Ensino Médio, regular e EJA – Educação de Jovens e Adultos, da 

rede estadual vão contar com mais uma ferramenta de apoio no estudo para o vestibular. 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou, na segunda-feira (07/02), 

mais de 500 mil vagas para o primeiro cursinho preparatório para o vestibular online e 

gratuito.  

A plataforma online criada pela EVESP (Escola Virtual de Programas 

Educacionais) especialmente para os vestibulandos já pode ser acessada e não é preciso 

fazer matrículas. Basta acessar o endereço http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos 

e informar o registro do aluno (RA) para ter acesso e fazer o cadastro no cursinho. 

O conteúdo do cursinho online é interativo e oferece simulados baseados em 

questões e temáticas que caíram nos principais vestibulares realizados nos últimos 10 

anos, como USP, Unicamp e Unesp. Além disso, a Secretaria também disponibiliza na 

mesma plataforma um simulado preparatório para o Enem. 

O aluno participante terá orientação simultânea sobre os erros e acertos das 

perguntas, com indicações dos conteúdos e materiais de referência que devem ser 

aprofundados em cada assunto e que podem ser levados para sala de aula e discutidos 

com os professores. 

Solicitamos que as escolas divulguem aos alunos esta nova ferramenta que 

objetiva melhorar a qualidade da educação, possibilitando novas oportunidades de 

aprendizagem.   

 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos
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2.4. 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 

 

2.5. CURSO DE EXTENSÃO – CULTURA E HISTÓRIA AFRICANA E AFRO-

BRASILEIRA – PROMOVENDO A CULTURA NEGRA VIA EDUCAÇÃO  

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento 

Especializado (CAESP), divulga a todos o interessados o  curso de extensão "Cultura e 

História Africana e Afro- Brasileira - Promovendo a Cultura Negra via Educação" . 

O Curso será realizado pelo Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior 

(IMMES), e tem como objetivo sensibilizar, incentivar e subsidiar os educadores para a 

inclusão e promoção, em suas aulas, da temática da Cultura e História africana e afro-

brasileira conforme prevê a Lei 10.639/203.  

- alvo: professores da rede pública e particular;  

12 de abril a 20 de setembro de 2014 (aos sábados);  

 

10 a 28 de março de 2014 pelo e-mail: curso.rrae@gmail.com;  

 

- Centro - Matão/SP;  

- Edital PROAC nº 32/201) 

- Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.  

s, acesse o site do IMMES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014
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2.6. OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA 2014 – INSCRIÇÕES ABERTAS 

A edição 2014 da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, site 

http://www.escrevendoofuturo.org.br, começou oficialmente nesta segunda-feira, 24 de 

fevereiro, a partir das 18h, com o lançamento do programa no Instituto Itaú Cultural em 

São Paulo.  

A cerimônia foi transmitida ao vivo pela Internet por meio do Portal do 

Professor, do Ministério da Educação. Ela também foi tema de uma edição especial do 

programa Salto para o Futuro, da TV Escola, canal do MEC na TV Brasil, que foi ao ar 

no dia 26, às 17h, entrevistando professores que já participaram da Olimpíada, além de 

representantes da Undime, do Consed e do Canal Futura 

http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo. 

A Olimpíada está dividida em sete polos. O primeiro reúne os Estados da região 

Norte do país: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins; outro 

polo engloba os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito 

Federal. A região Nordeste está dividida em dois: Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande 

do Norte formam o primeiro; Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, o 

segundo. O Sudeste também se divide em dois: um polo abriga só os estudantes e 

professores do Estado de São Paulo e o outro reúne Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. Por fim, o sétimo polo é formado pelos Estados do Sul, Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul. 

A metodologia de trabalho é articulada aos conteúdos previstos nos programas 

oficiais, sendo mais que um concurso de textos, já que realiza ações de formação de 

professores para atividades com gêneros de escrita. Todo o processo de inscrição, envio 

e seleção de textos, em todas as etapas, será feito no Portal. Mesmo professores que 

participaram de edições anteriores e que já estejam cadastrados no portal deverão fazer 

sua inscrição www.escrevendoofuturo.og.br, que começa em 24 de fevereiro, a partir 

das 18h, e termina à meia-noite de 30 de abril, veja o calendário da Olimpíada 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_olimpiada&task=calendar

ioTudo.  

Ao realizar a inscrição, o professor também poderá se cadastrar no Portal da 

Olimpíada, tendo acesso a material didático exclusivo – cadernos virtuais, livros de 

orientação, coletâneas de textos e CDs – desenvolvidos especialmente no âmbito do 

Programa. Também poderá participar de cursos de formação on-line, além de começar a 

receber a revista Na Ponta do Lápis, publicação periódica com artigos, entrevistas, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/o-programa.asp
http://www.escrevendoofuturo.og.br/
http://www.escrevendoofuturo.org.br/images/stories/publico/noticias/Olimpiada_calendario_2014.pdf
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_olimpiada&task=calendarioTudo
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_olimpiada&task=calendarioTudo
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textos literários, análise de produção de alunos e relatos de prática docente. O programa 

trabalha com um gênero específico e apropriado para cada série: Poema com 5º e 6º 

anos (ou 4ª e 5ª séries) do Ensino Fundamental; Memórias literárias com 7º e 8º anos 

(ou 6ª e 7ª séries) do Ensino Fundamental; Crônica com 9º ano (8ª série) do Ensino 

Fundamental e 1º ano do Ensino Médio; Artigo de opinião com 2º e 3º anos do Ensino 

Médio. 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um projeto em 

parceria da Fundação Itaú Social e do Ministério da Educação, e tem a coordenação 

técnica do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária). 

 

 

2.7. INSCRIÇÕES ABERTAS – 43º CONCURSO INTERNACIONAL DE 

REDAÇÃO DE CARTAS 

Informamos que os correios estão realizando o 43º Concurso Internacional de 

Redação de Cartas, que tem como objetivo incentivar a educação, desenvolver a 

habilidade produção de texto dos jovens, contribuir para o estreitamento de amizades 

internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita. 

A Diretoria Regional do Interior (correios) coordena o concurso no interior do 

estado de São Paulo e esta Diretoria de Ensino incentiva a participação e encaminha as 

orientações para que as escolas possam se inscrever. 

As inscrições vão até o dia 17/03/2014. É válido lembrar que conforme as 

orientações da normatização nacional, não serão aceitas redações entregues fora 

do prazo estipulado. 

Por gentileza, solicitamos que divulguem essas informações a todos na escola, 

para que os alunos participem do concurso. Esta é uma ótima oportunidade para 

conhecermos grandes talentos e investir no futuro desses jovens! 

ORIENTAÇÕES : 43º CONCURSO INTERNACIONAL DE REDAÇÃO 

DE CARTAS 

  O 43º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é 

promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), e tem o objetivo de 

desenvolver a habilidade de composição dos jovens, contribuir para o estreitamento das 

relações de amizade internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita. Em 
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2014, o tema abordado é: “Escreva uma carta para dizer de que forma a música 

influência a vida”. 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 03/02/2014 à 17/03/2014. 

 

CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

·         Redações de escolas de todo o Brasil, de redes públicas ou privadas, 

escrita por alunos de até 15 anos de idade, estes completados até o dia 30/04/2014; 

·         As escolas devem selecionar a melhor carta que irá representá-la, só serão 

aceitas redações inscritas por escolas; 

·         Serão aceitas até duas redações por unidade; 

·         As cartas devem ser argumentativas recentes e inéditas; 

·         As redações devem ser Cartas Argumentativas (do gênero textual carta e 

do tipo textual argumentativa) e apresentadas em forma de carta internacional, de 

acordo com o Formulário de Redação disponível no site dos Correios 

(www.correios.com.br); 

·         Deve conter no início do texto uma forma de tratamento pessoal 

“Caro/Cara – Prezado/ Prezada – Querido/Querida”, incluir o endereço do destinatário e 

do remetente, e terminar com assinatura; 

·         As redações devem ser escritas em língua portuguesa, e conter no máximo 

800 palavras; 

·         As redações devem ser redigidas de próprio punho, com caneta 

esferográfica preta ou azul. Preferencialmente, devem ser escritas no formulário de 

redação do Concurso, disponível para impressão no site dos correios; 

·         A escola poderá conseguir a ficha de inscrição, o regulamento e os outros 

arquivos necessários do concurso na Diretoria Regional dos Correios do seu estado, ou 

no endereço www.correios.com.br > Aba – “Sobre os Correios” > link 

“Sustentabilidade” > “Vertente Social” > Concurso de Redação de Cartas; 

·         A redação deverá ser obrigatoriamente acompanhada pela ficha de 

inscrição disponível no site dos Correios, devidamente preenchida e assinada; 

·         Serão aceitas apenas as redações inscritas mediante postagem nas 

Agências dos Correios; 

·         As cartas devem ser enviadas ao endereço: Praça Dom Pedro II, nº 4-55 – 

Sobreloja. Bairro: Centro. CEP: 17015 – 905; Bauru DR/SPI. 

https://legacy.fde.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=GvYKrFGhHUuNC-_KQSqErg38syBPCNFIutAhPyVezVR1pv0fD3QWUUUxMEgAwVBn6ChiwE6PwIg.&URL=http%3a%2f%2fwww.correios.com.br%2f
https://legacy.fde.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=GvYKrFGhHUuNC-_KQSqErg38syBPCNFIutAhPyVezVR1pv0fD3QWUUUxMEgAwVBn6ChiwE6PwIg.&URL=http%3a%2f%2fwww.correios.com.br%2f
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email: josianetarga@correios.com.br / cleidiana@correios.com.br / gabrielapess

oa@correios.com.br 

 

IMPORTANTE: Ao fazer a inscrição. A escola se responsabiliza pela veracidade 

das informações aos Correios, quanto à sua autoria individual e das redações 

inscritas. Assegura, ainda. Que as redações vencedoras da etapa escolar não são de 

alunos parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de 

comissão julgadora escolar ou da Direção da Escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legacy.fde.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=GvYKrFGhHUuNC-_KQSqErg38syBPCNFIutAhPyVezVR1pv0fD3QWUUUxMEgAwVBn6ChiwE6PwIg.&URL=mailto%3ajosianetarga%40correios.com.br
https://legacy.fde.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=GvYKrFGhHUuNC-_KQSqErg38syBPCNFIutAhPyVezVR1pv0fD3QWUUUxMEgAwVBn6ChiwE6PwIg.&URL=mailto%3acleidiana%40correios.com.br
https://legacy.fde.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=GvYKrFGhHUuNC-_KQSqErg38syBPCNFIutAhPyVezVR1pv0fD3QWUUUxMEgAwVBn6ChiwE6PwIg.&URL=mailto%3agabrielapessoa%40correios.com.br
https://legacy.fde.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=GvYKrFGhHUuNC-_KQSqErg38syBPCNFIutAhPyVezVR1pv0fD3QWUUUxMEgAwVBn6ChiwE6PwIg.&URL=mailto%3agabrielapessoa%40correios.com.br
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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. DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO 

COMUNICADO SISTEMA DE CADASTRO DE ALUNOS - COMUNICADO 

013/2014 

Assunto: Registro de Abandono e Reclassificação. 

 

Informamos que estão disponíveis no sistema as opções para Registrar 

Abandono do aluno e a Avaliação de Reclassificação. 

 

 10.3 -  Registrar Abandono 

 10.4.1 – Reclassificar Aluno 

 

 

3.1.2. CRONOGRAMA / 2014 

Assunto: Remanejar Matrícula. 

 

Informamos que estará disponível no sistema a opção para Remanejar 

matrícula do aluno na escola por RA. 

 

 10.2.1 – Remanejar Matrícula 

 

3.1.3 . DECLARAÇÃO DO ALUNO 

Informamos que a Declaração do Aluno para Transporte e Outros, foi 

reformulada e estará em vigor a partir de 05/03/2014.  

 

3.2. NÚCLEO DE VIDA ESCOLAR 

3.2.1. ALUNOS CONCLUINTES DE CURSOS NO SEGUNDO SEMESTRE/2013 

Informamos que foi efetuado o carregamento dos alunos concluintes de cursos 

no segundo semestre/2013. 

 O carregamento da Prodesp é a migração dos dados dos alunos que estão 

cadastrados no  cadastro de alunos (JCAA) e que foram aprovados para o sistema 

GDAE acadêmico. Este carregamento ocorre duas vezes ao ano, no início do ano para 
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os concluintes do final do ano e  no meio do ano para os concluintes dos cursos 

semestrais.  

Somente são migrados para o Sistema GDAE – Acadêmico, os concluintes de 

Ensino  Fundamental (regular e EJA) e Médio (regular e EJA), com rendimento escolar 

lançado por completo, alunos aprovados e portadores de RG devidamente cadastrado no 

JCAA.  

Ressaltamos que os documentos pessoais e escolar deverão constar dentro do 

prontuário dos alunos. A  Validação  do   Supervisor de Ensino somente será efetuada 

após a análise de todos os documentos.   

 

 

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. 

 

4.1.3. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE - PEB II 

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

Diário Oficial publicado no dia 26 de fevereiro de 2014, Seção II, página 58: 

“Portaria do Coordenador, de 25-2-2014 
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Concedendo, prorrogação de prazo para posse nos termos do §1º, do artigo 52 

da Lei 10.261, de 28-10-1968, aos nomeados por Decreto de 06-02-2014, publicado no 

Diário Oficial do Estado de 07-02-2014, para o cargo de Professor Educação Básica II”. 

 

4.2. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NAP 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA: 

Aniversariantes do mês de JULHO/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 31/03/2014. 

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

estar devidamente publicada. 

 


