GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ARARAQUARA

Boletim semanal DERA
Nº 16, 22 de Novembro de 2013

Sumário
1. Núcleo Pedagógico – NPE .................................................................................. 3
1.1. SARESP 2013 .................................................................................................................... 3
1.2. Videoconferência: Orientações para a Correção das Provas do Saresp dos 2º e 3º anos .. 3
2. Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar - CIEGRE ...................... 4
2.1. Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula - NRM ..................................................... 4
2.1.1. Digitação das matrículas para o ano letivo de 2014 ................................................... 4
2.2. Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia - NIT ................................................. 4
2.2.1. Programa Acessa Escola – Seção de Atribuição de Vagas ......................................... 4
3. Centro de Recursos Humanos – CRH..................................................................... 5
3.1. Plantão de Atendimento ..................................................................................................... 5
3.2. Recadastramento Anual dos Funcionários ......................................................................... 5

1. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
1.1. SARESP 2013
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP – realizará nos dias
26 e 27 de novembro de 2013, a décima sexta edição do Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, com a participação de todas as
escolas da rede pública estadual que oferecem ensino regular e de todos os alunos do 2º,
3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.
Em cada edição, por meio de aplicação de provas para os alunos e de
questionários que serão respondidos pelos pais, alunos, professores e gestores do
ensino, o SARESP avalia o sistema de ensino paulista, com a finalidade de produzir um
diagnóstico da situação da escolaridade básica, a fim de orientar os gestores do ensino
no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional.
Durante videoconferência sobre o SARESP, realizada pela Rede do Saber,
(clique aqui) o secretário da Educação Herman Voorwald destacou a importância desta
avaliação em seus comentários: “Solicito empenho dos nossos servidores e sei que
isso ocorrerá, pois estão extremamente comprometidos com a educação de
qualidade e para que o SARESP 2013 atinja o objetivo de ser instrumento para
atuar na gestão pedagógica e para viabilizar educação de qualidade para nossos
jovens e crianças”.

1.2. VIDEOCONFERÊNCIA: ORIENTAÇÕES PARA A CORREÇÃO DAS
PROVAS DO SARESP DOS 2º E 3º ANOS
Comunicamos às equipes escolares: Professores Coordenadores e Professores
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que a videoconferência de correção das
provas do SARESP, para o 2° e o 3° ano, será realizada no dia 2 de dezembro, das
9h00 às 12h30. A correção das provas será acompanhada pelas equipes: de Professores
Coordenadores do Núcleo Pedagógico; do CEFAI e de formadoras do Programa Ler e
Escrever.
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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. DIGITAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2014
O Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar informa que
conforme Resolução SE 69, de 30/01/2013, iniciou no dia 18/11/2013 a digitação das
matrículas para o ano letivo de 2014 dos alunos em continuidade de estudos, em todas
as séries do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos EJA. O prazo para o término dessa digitação encerra-se no dia 06/12/2013.

2.2. NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT
2.2.1. PROGRAMA ACESSA ESCOLA – SEÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VAGAS
Em continuidade as ações do Programa Acessa Escola 2014 solicitamos ampla
divulgação (blog da escola, site da escola, murais, rede social da escola, enfim, façam
bastante divulgação) junto aos estagiários classificados nos processos seletivo
002/2012, 005/2012 realizados em 2012 e o processo seletivo 004/2013 realizado em
2013 e que já possuem 16 anos completos. A chamada para escolha de vagas seguirá a
lista de classificação geral de ambos os processos seletivo 002/2012, 005/2012 e
004/2013.

Local: Salão Nobre da Diretoria de Ensino
Data: 28/11 (quinta-feira)
Horário: 09h

OBS.: O Quadro Geral das Vagas das escolas será divulgado pelo e-mail oficial
da escola na semana da atribuição.
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3. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH
3.1. 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.

3.2. 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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