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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. 
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2. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE 

2.1. PLANTÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Visando melhorar a qualidade do atendimento aos alunos que se encontram em 

processo de inclusão escolar na Diretoria de Ensino – Região Araraquara, comunicamos 

que a PCNP de Educação Especial, Aline Crociari, oferecerá Plantão no Núcleo 

Pedagógico para atendimento e esclarecimento de dúvidas a gestores, professores das 

salas regulares, professores especializados, professores interlocutores, pais e 

responsáveis nos seguintes horários: Segunda-Feira das 14h às 17h e Quarta–Feira das 

8h às 11h30 e das 14h às 17h. 

Informamos que é necessário agendar o atendimento, a escola deve encaminhar 

a solicitação através do e-mail do Núcleo Pedagógico, dearanpe@see.sp.gov.br , aos 

cuidados da PCNP de Educação Especial, Aline Crociari.  

 

2.2. XVII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA (OBA) E VIII 

MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES (MOBFOG) 

Lembramos que as inscrições para a XVII Olimpíada Brasileira de Astronomia 

(OBA) e VIII Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) encerram-se em 16 de 

março. Para maiores informações acessem o site www.oba.org.br . 

2.3. DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA 

A Equipe Curricular de Matemática sugere que sejam trabalhadas, nas unidades 

escolares da Rede Estadual de Ensino, atividades relacionadas ao "Dia Nacional da 

Matemática", o qual foi instituído pelo Projeto de Lei nº 3.482/2004, de autoria da 

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: 

 

mailto:dearanpe@see.sp.gov.br
http://www.oba.org.br/
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deputada e professora Raquel Teixeira, que homenageia o professor Júlio César de 

Mello e Souza que usou o heterônimo: Malba Tahan.  

Clique aqui para ter acesso a uma infinidade de possibilidades para a 

organização dos trabalhos que envolvem o "Dia Nacional da Matemática", auxiliando 

na derrubada do mito de que aprender Matemática é difícil e privilégio de poucos. 

Sugerimos ainda que, algumas das atividades presentes no documento (link), 

poderiam ser desenvolvidas pelos Professores de Apoio à Aprendizagem ou Professores 

Eventuais. Dúvidas, entrar em contato com Sandra Oliveira e Sandra Dourado, no 

Núcleo Pedagógico, nos telefones 3301-1097 ou 3301-1093. 

 

2.4. OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS 

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. 

Dentre as realizações da OBMEP destacamos que, nesses dez anos, em 

seu Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), destinado aos seus medalhistas, a 

OBMEP ofereceu a cerca de 30 mil alunos a oportunidade de estudar Matemática por 1 

ano, com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Em 2014, seis mil e quinhentos alunos poderão participar do PIC. 

A OBMEP produziu e distribuiu às escolas e alunos um material didático de 

qualidade, como apostilas do PIC e Banco de Questões, também disponível nesta 

página. A partir de 2014, será possível procurar os problemas apresentados nos Bancos 

de Questões e nas provas da OBMEP com palavras-chave. Esta é uma ferramenta útil a 

professores na preparação de aulas e provas, e também a alunos em seus planos de 

estudo. 

No Programa de Iniciação Científica – Mestrado (PICME), medalhistas que 

estejam cursando graduação com bolsas do CNPq (IC) e CAPES (Mestrado), cerca de 

1021 alunos, já finalizaram o programa. Em 2014, esperamos a adesão de mais de 300 

novos alunos. 

../../../../Desktop/Boletim%20DERA_matematica/Dia%20Nacional%20da%20Matemática%202014%20-%20Sugestões%20para%202014.pdf
http://www.obmep.org.br/prog_ic_2008.html
http://www.obmep.org.br/prog_ic_2010/apostila2010.html
http://www.obmep.org.br/banco.htm
http://www.obmep.org.br/releases.html
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Desde 2009 o PECI - Preparação Especial para Competições 

Internacionais - tem preparado medalhistas de ouro, selecionados pela 

excepcionalidade de seus talentos, para participar de competições internacionais. Os 

resultados têm sido muito auspiciosos. 

Teve início, em 2012, o POTI - Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo - 

em parceria com a OBM. O programa conta agora com sete polos no Brasil e tem como 

objetivo ampliar o acesso dos alunos brasileiros a treinamento para competições 

matemáticas. O programa disponibiliza vídeos de suas aulas, acessíveis ao público em 

geral. 

Em 2012 foi dado início ao PROF, programa destinado ao aperfeiçoamento dos 

professores de matemática. O conteúdo é apresentado com base nos problemas 

apresentados na OBMEP, seja nas provas ou nos bancos de questões. Este programa 

está em seu terceiro ano no Estado de São Paulo, em parceria com a SEED, e em estágio 

inicial nos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. 

Em 2013 a OBMEP lançou o programa Clubes de Matemática, que já conta 

com a adesão de cerca de 3000 alunos em 389 clubes em todo o Brasil. O programa 

propicia outros modos de estudo da matemática entre alunos e professores, com 

atividades interessantes e em ambiente interativo. 

Com muita satisfação estamos lançando o Portal da Matemática. Com 

aplicativos e videoaulas que cobrem todo o currículo da Matemática, do sexto ano do 

Ensino Fundamental à terceira série do Ensino Médio, esperamos contribuir com 

material de apoio a professores, alunos e público em geral. 

Contamos com a participação de todas as escolas da Diretoria de Ensino Região 

de Araraquara, as inscrições estão abertas até o dia 21 de março, no site 

www.obmep.org.br.  

 

2.5. OLÍMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA 2014 – OLP INSCRIÇÕES 

ABERTAS 

As inscrições para a edição 2014 da Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro, site http://www.escrevendoofuturo.org.br, estão abertas. 

Lembramos que a metodologia de trabalho está 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. Mesmo os professores 

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

http://www.obmep.org.br/peci.html
http://www.obmep.org.br/peci.html
http://www.poti.impa.br/
http://prof.obmep.org.br/
http://clubes.obmep.org.br/blog
http://www.youtube.com/user/MPTOBMEP
http://www.obmep.org.br/
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fazer sua inscrição no site citado acima. As inscrições terminam à meia-noite do dia 30 

de abril, conforme calendário no site abaixo: 

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 que o 

professor começará a receber a revista Na Ponta do Lápis, publicação periódica com 

artigos, entrevistas, 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 Diretoria de Ensino Região de Araraquara observa a importância da escola 

oportunizar os professores e alunos com a participação em mais este importante projeto, 

que é a Olimpíada de Língua Portuguesa. 

 

 

2.6. REMANEJAMENTO DOS CADERNOS DE ALUNO ENTRE AS 

UNIDADES ESCOLARES 

No intuito de auxiliar nas ações de remanejo dos cadernos de aluno, solicitamos 

a colaboração das unidades escolares nos procedimentos de contagem e auxílio no 

informe dos exemplares excedentes em cada disciplina, na planilha disponível no link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhCVQtpZl5xAdFNnUzlrOWd

ZUU11a3BYb0RiNXpHTFE&usp=drive_web#gid=0 

Não é necessário enviar a planilha por email, pois após o preenchimento os 

dados serão salvos automaticamente. 

Solicitamos o preenchimento da planilha, impreterivelmente, até 17/03/2014 

Tal procedimento permitirá facilitar o rápido remanejo e o atendimento às 

unidades escolares. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a PCNP Luciane, 

no Núcleo Pedagógico, nos telefones (16) 3301.1084 / 3301.1097. 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_olimpiada&task=calendarioTudo
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_olimpiada&task=calendarioTudo
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhCVQtpZl5xAdFNnUzlrOWdZUU11a3BYb0RiNXpHTFE&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhCVQtpZl5xAdFNnUzlrOWdZUU11a3BYb0RiNXpHTFE&usp=drive_web#gid=0
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 As escolas que não tiverem Caderno de Aluno sobrando também devem 

preencher a planilha (colocando 0) e as escolas que já preencheram, precisam 

atualizar os dados. 

 

2.7. COMUNICADO TURMAS DE ACD 

As escolas que possuem turmas de Atividades Curriculares Desportivas 

homologadas e remanescentes de 2.013 deverão atender ao Comunicado CGEB, de 

08/02/2014 (anexo I), que orienta com relação ao que determina o artigo 9º da 

Resolução SE 2 de 14-01-2014 (anexo II). 

Solicitamos especial atenção às orientações e prazos constantes no Comunicado. 

Observamos que neste momento não é possível alterar as Modalidades e Gênero, apenas 

as categorias das turmas poderão ser alteradas de acordo com a Resolução SE 2 de 14-

01-2014.: 

III - as categorias das turmas de todas as modalidades de ACD serão: 

a) Pré-mirim (de alunos com até 12 anos completos no ano) - nascidos em 2002 

e 2003; 

b) Mirim (de alunos com até 14 anos completos no ano) - nascidos em 2000 e 

2001; 

c) Infantil (de alunos com até 17 anos completos no ano) - nascidos em 1997, 

1998 e 1999; 

d) Juvenil (de alunos com até 18 anos completos no ano ou mais) - nascidos em 

1996. 

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. ESTUDO REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO 

CURRICULAR AOS SÁBADOS 

Informamos que, para atender as determinações da Resolução SE61, de 

30/08/2013, estão disponíveis no Sistema as seguintes opções: 

 

 9.6 - COLETAR TURMAS DE ESTUDOS AOS SABADOS 

 9.7 - MATRICULAR ALUNO EM TURMA DE ESTUDOS AOS 

SABADOS 

 9.8 – CONSULTAS DE ESTUDOS AOS SABADOS 

8a%20ACD%20I.doc
8b%20ACD%20II.doc
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Lembrando que as opções estarão em aberto de 11/03/2014 á 17/03/2014, para a 

coleta de turma e matrícula referente ao mês de Abril. 

 
 

3.2. NÚCLEO DE VIDA ESCOLAR 

 

Com a migração dos alunos  Concluintes de 2013 entramos na etapa final para a 

Publicação do GDAE, alertamos que  com a Padronização dos Documentos Escolares 

os Históricos  deverão ser emitidos obedecendo ao novo padrão. Encaminhamos as 

instruções de como deverá ser confeccionados, estando atentos ao preenchimento do 

cabeçalho, carga horária, certificação ou declaração. Clique Aqui. 

 

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 

http://deararaquara.edunet.sp.gov.br/CARGA%20HORARIA.ppt
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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 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. 

 

4.3. NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO - NFP 

4.3.1. CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO (CTD) E EXTINÇÕES 

CONTATUAIS (CATEGORIA “O”): 

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

CTDs e as extinções contratuais (categoria “O”): 

Não percam o prazo, pois estão sendo instaurados processos administrativos para 

os casos enviados em atraso. O envio deve ser em 24 horas, para ser inserido no 

sistema. 

 


