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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
1.1. INFORMAÇÃO 1: LANÇAMENTO DO TERCEIRO LIVRO DA
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA
A Diretoria de Ensino de Araraquara editou e realizará a entrega do seu
terceiro livro, produto final do PRODESC-2013, com textos e ilustrações produzidas
por alunos de todas as escolas estaduais sob sua jurisdição, no próximo dia 18 de
dezembro. Esse projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento das habilidades
de leitura e escrita de nossos alunos e deve auxiliar também no desenvolvimento de uma
percepção mais abrangente sobre
o conceito e utilização das novas tecnologias.
Os alunos de cada segmento da educação – 5º, 7º e 9º Ano do Ensino
Fundamental e 3ª Série do Ensino Médio – produziram textos diversos, discutindo a
questão da utilização das novas tecnologias e dos valores intrínsecos a ela,
proporcionando uma importante reflexão sobre suas dimensões na sociedade
contemporânea, além dos textos, foram produzidas ilustrações sobre o tema. Todos os
textos e ilustrações constam no livro intitulado “Conviver na Atualidade: Valores e
Tecnologias”, o qual será entregue pela Dirigente Regional de Ensino, Profª Maria José
Serra Vicente Zaccaro, numa importante cerimônia a ser realizada no anfiteatro da
Escola Estadual Bento de Abreu, de Araraquara, na noite do dia 18 de dezembro.
O evento reunirá toda a comunidade educacional da Rede Estadual de Ensino
da Diretoria de Araraquara, contando com a presença de supervisores, coordenadores do
Núcleo Pedagógico, gestores, professores, funcionários, alunos e familiares. Todos os
alunos-autores serão chamados ao palco, onde receberão, solenemente, um exemplar do
livro editado, no qual consta a sua produção e um certificado de Honra ao Mérito.
A Diretoria de Ensino de Araraquara parabeniza e agradece a todas as escolas,
alunos e professores que participaram dessa parceria, a qual possibilitou a finalização
desse importante projeto: o nascimento de mais um livro feito por alunos da Rede
Estadual, no qual expõem suas ideias e preocupações a respeito do tema proposto –
Valores e Tecnologias.
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CONVITE
A Diretoria de Ensino de Araraquara tem o prazer em convidar sua escola para a
solenidade de entrega do Livro Antologia de Textos - “Conviver na Atualidade:
Valores e Tecnologias”, contendo as produções dos alunos da Rede Estadual de
Ensino.

Local: Anfiteatro da E.E. Bento de Abreu
End.: Rua Padre Duarte, 2821
São Geraldo – Araraquara
Data: 18/12/2013
Horário: 18h30
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1.2. CONVITE AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA
DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DO SESC -2014
O SESC Araraquara realizará no dia 12 de Dezembro, às 20h uma reunião com
os articuladores das Instituições da cidade de Araraquara e Região, para apresentação da
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DO ANO DE 2014, e também falar sobre o Evento
NOITÃO ESPORTIVO que é parte da programação do SESC Verão 2014 – Toda hora
é hora. Esporte é agora! Que tem por objetivo despertar no público presente uma
provocação de que qualquer “brecha” de tempo durante o seu dia é momento para
praticar esportes e atividades físicas, seja para o bem estar, para encontrar amigos ou
por uma diversão. Então, convidamos os professores de educação física das escolas
estaduais desta Diretoria a participar dessa reunião.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o Setor Esportivo do SESC, nos
telefones 3301-7512, com Lucivânia ou 3301-7516, com Luis Antonio. Para essa
reunião, é necessária a confirmação da presença até quarta-feira, dia 11 de dezembro,
até

as

18h,

nos

telefones

divulgados

acima

ou

pelos

emails:

lucivania@araraquara.sescsp.org.br e luisantonio@araraquara.sescsp.org.br
1.3. INGLÊS ONLINE – 2º SEMESTRE
Informamos que o prazo para os alunos matriculados no curso Inglês Online 2º
Semestre 2013, possam encerrar suas atividades foi prorrogado. Os 18 mil estudantes da
rede estadual que se inscreveram, até o dia 30 de julho, para as aulas do curso e
iniciaram suas atividades em 1º de agosto poderão finalizar as atividades até 28 de
fevereiro de 2014.
A carga horária do curso é de 80 horas, divididas em oito módulos com 10 horas
cada. A iniciativa tem por objetivo estimular a capacidade de comunicação oral e escrita
no idioma.
Parabenizamos os alunos que se empenharam e concluíram plenamente o curso.
Solicitamos sua colaboração no incentivo àqueles alunos cursistas que não tenham
conseguido concluir os módulos.
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1.4. INGLÊS ONLINE – CERTIFICADOS
Os certificados do curso Inglês Online 2012 já estão disponíveis para retirada.
As escolas de Ensino Médio podem retirar no Núcleo Pedagógico os certificados dos
alunos matriculados no segundo semestre de 2012 e que concluíram com êxito o curso.
As escolas também receberão dois exemplares do livro Conexão com o Mundo
do Trabalho, a fim de serem disponibilizados à equipe docente, trazendo informações e
maiores detalhes sobre o projeto da EVESP.

1.5. RECOLHIMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PROGRAMA
NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD
Em função do novo modelo de gestão da Reserva Técnica do PNLD 2014,
centralizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, haverá
necessidade de realização de grande remanejamento de livros, principalmente para o
atendimento às escolas novas e com aumento de demanda.
Informamos que o FNDE irá adquirir livros novos para o Ensino Fundamental,
Ciclo II - 6º ao 9º ano, conforme escolha realizada pelos professores em agosto deste
ano. Mas, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Ensino Médio,
haverá apenas uma complementação ou reposição dos títulos de anos anteriores,
conforme o número de alunos existentes no Censo Escolar de 2012. Para minimizar a
falta de livros do PNLD em 2014, nas escolas que oferecem os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio é necessário recolher todos os livros didáticos
reutilizáveis distribuídos aos alunos em 2013. Em caso de dúvidas, entrar em contato
com Jussara ou Deborah Balestrini, no Núcleo Pedagógico, nos telefones (16) 33011092/3301-1084.
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1.6. SABORES DA LEITURA
Tendo em vista as ações de implementação do Currículo, voltadas ao
desenvolvimento das competências de leitura e escrita, a equipe de Língua Portuguesa
tem realizado, com sucesso, projetos tais como Viagens Literárias, Sabores da Leitura,
Chaves de leitura, Encontros com a Leitura e a Escrita, Estudos Literários, Arte da
palavra, Leitura e Produção de Textos, Oficinas Curriculares Hora da Leitura e outros.
Com foco na formação de leitores e na ampliação do repertório de leituras, em especial
do texto literário, o CEFAF/Equipe de Língua Portuguesa organizou e providenciou a
publicação da coletânea de atividades Sabores da Leitura, material elaborado pela Profª
Drª Cilza Bignotto, da Universidade Federal de Ouro Preto. Exemplares dessa obra
serão encaminhados às escolas e às Diretorias de Ensino, para serem distribuídos, no
início de 2014, aos professores de Língua Portuguesa, para incentivo às experiências
culturais literárias e apoio à metodologia no ensino de literatura, desde o 6º ano do
Ensino Fundamental. Uma parcela desses livros deverá constituir a reserva técnica das
escolas (Salas de Leitura) e das Diretorias de Ensino (Núcleos Pedagógicos).

1.7. ESCOLAS INDICADAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
CENTRALIZADO MGME – CIÊNCIAS, EM ÁGUAS DE LINDÓIA
Durante o Seminário Descentralizado, no último dia 3 de dezembro, realizado
pela Diretoria de Ensino de Araraquara, os professores de Ciências socializaram as
experiências e práticas desenvolvidas nas Escolas, dentro da concepção de integração e
da abordagem das competências Leitora e Escritora do Programa MGME. Terminadas
as apresentações os gestores participantes indicaram em suas avaliações os professores
que representarão a Diretoria de Ensino no Seminário Centralizado, que ocorrerá nos
dias 9, 10 e 11 de dezembro, em Águas de Lindóia.

As escolas contempladas foram:
1º EE Prof. Lysanias de Oliveira Campos – Gestora: Silvana Marcili /
Professora: Rosângela Ap. de Carvalho;
2º EE Prof. Sérgio Pedro Speranza - Professora: Flavia Cristina Sossae
3º EE Prof. Augusto da Silva Cezar – Professora: Maria Inês Martins de
Ataíde.

7

1.8. REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO CURRICULAR
AOS SÁBADOS - 2014
Com o objetivo de subsidiar o planejamento das ações escolares a serem
desenvolvidas em 2014, informamos que continuarão vigentes os procedimentos
relativos a oferta de estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular a
alunos das escolas estaduais, evidenciadas pelas Resoluções SE Nº 02, de 12.01.2012,
Nº 44, de 12.04.2012, Nº 43, de 18.06.2013 e Nº 61, de 30.08.2013.

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. ATIVIDADE CURRICULAR DESPORTIVA – ACD
Comunicado 2/2013 de 29/11/2013
ATIVIDADE CURRICULAR DESPORTIVA – ACD –
Assunto: Coleta das Turmas de ACD para o ano letivo de 2014

Informamos que desde o dia 02/12/2013 (segunda-feira), as opções de coleta de
Turmas de ACD (4.5.0 - COLETAR TURMAS DA ATIVIDADE CURRICULAR
DESPORTIVA e 4.6.0 - MATRICULAR ALUNO EM TURMA DE ATIVIDADE
DESPORTIVA) para o ano de 2014 estão disponíveis no Sistema de Cadastro de
Alunos.
Atendendo as determinações da Resolução SE-14 de 02/02/2010:
- As aulas das TURMAS DE ACD ( 2 ou 3) podem ser realizadas em qualquer
dia da semana, incluindo os sábados,
- As aulas da mesma turma DEVEM

SER, OBRIGATORIAMENTE,

SEMPRE NO MESMO TURNO (todas de manhã, ou todas à tarde ou todas à noite).
Finalmente lembramos que, a exemplo dos anos anteriores, as turmas de ACD,
definidas como “MANTIDAS” na Ata do Conselho de Escola do ano de 2013, deverão
ser digitadas ANTES do processo inicial de atribuição de aulas.
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2.1.2.

PRAZO

PARA

DIGITAÇÃO

DO

RENDIMENTO

ESCOLAR

INDIVIDUALIZADO
Conforme Resolução SE 69, de 30-9-2013, o prazo para digitação do
rendimento escolar individualizado de todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema
de Cadastro de Alunos, iniciou-se dia 02/12 e vai até o dia 23/12/2013. Informamos
ainda que a escola deve lançar primeiro o Rendimento Escolar de todos os alunos
através da opção 7.5.2 no Sistema JCAA, para depois lançar as notas e faltas no Sistema
JNFA (Avaliação e Frequência). Após terminar a digitação do Rendimento Escolar de
todos os alunos, a escola deve informar o término do lançamento através da opção 7.5.6.
2.1.3. COMUNICADO 106/2013 DE 03/12/2013
Comunicado 106/2013 de 03/12/2013 - Sistema de Cadastro de Alunos
Rendimento escolar e concluintes dos cursos de EJA semipresencial e
Educação Profissional, das classes anuais e de 2º semestre.

Informamos que, conforme determinado nas Resoluções SE 50/2013 e SE
69/2013, encontra-se disponível desde 02/12/2013 no Sistema de Cadastro de Alunos a
digitação do rendimento escolar e concluintes dos cursos de EJA semipresencial e
Educação Profissional, das classes anuais e de 2º semestre.

Solicitamos às Unidades Escolares que realizem a digitação por meio das opções
disponíveis no Sistema de Cadastro de Alunos, a saber: 7.5.2 Lançamento do
rendimento escolar e 7.5.6 término do rendimento escolar.
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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 ou que irá completar 16 anos até a data de
03/02/2014. A chamada para escolha de vagas seguirá a lista de classificação geral de
ambos os processos seletivo 002/2012, 005/2012 e 004/2013.

UNIDADE ESCOLAR
ALFREDO EVANGELISTA NOGUEIRA
ALTO DE PINHEIROS
AUGUSTO DA SILVA CESAR
DORIVAL DE CARVALHO
ERGÍLIA MICELI
HENRIQUE MORATO
JOAQUIM PINTO MACHADO JUNIOR
JOSE INOCENCIO DA COSTA
LETICIA DE GODOY BUENO DE
CARVALHO
LYSANIAS DE OLIVEIRA CAMPOS
SERGIO PEDRO SPERANZA
VICTOR LACORTE

NÚMERO DE
VAGAS
1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA
2 VAGAS
2 VAGAS
1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA

NOTURNO
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ

2 VAGAS

MANHÃ

1 VAGA
1 VAGA
1 VAGA

MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ

Local: Salão Nobre da Diretoria de Ensino de Araraquara
Data: 10/12 (terça-feira)
Horário: 09h
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PERÍODO

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.

3.3. SENHOR DIRETOR DE ESCOLA E GERENTE DE ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR
Solicitamos a leitura da Resolução SE 75/2013 de 28 publicada em 29/11/2013
que dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do
Quadro do Magistério. Anotem as dúvidas, pois elas serão esclarecidas em reunião a ser
agendada para o mês de Janeiro de 2014. Clique aqui.

Solicitamos ainda a leitura do Decreto nº 59.850 de 28 publicado em 29/11/2013
que Altera dispositivos do Decreto nº 49.394, de 22 de fevereiro de 2005, que
regulamenta a Evolução Funcional, pela via não - acadêmica, dos integrantes do Quadro
do Magistério. Clique aqui.
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3.4. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - NAP
3.4.1. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
- Aniversariantes do mês de ABRIL/2014, não esperem até o último dia do mês
de Dezembro para dar entrada na Diretoria de Ensino! Prazo final 27/12/2013.
3.5. NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO – NFP
3.5.1. BOLETIM DE OCORRÊNCIA
Conforme acordo feito na orientação técnica nos dias 21 a 23 de outubro, ficou
estabelecido prazo para envio do Boletim de Ocorrências, impreterivelmente até o dia
05 de cada mês e também o cumprimento da digitação do BFE para a primeira carga (os
constantes no relatório do GDAE).
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