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1. SUPERVISÃO DE ENSINO
1.1. CALENDÁRIO ESCOLAR
Foi publicado no Diário Oficial de 12/12/2013, Executivo I, página 54,
Resolução SE nº 54 de 11/12 que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o
ano letivo de 2014.

2. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
2.1. 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
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Rede Estadual, no qual expõem suas ideias e preocupações a respeito do tema proposto
– Valores e Tecnologias

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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2.2. 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.

2.3. 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.
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2.4. 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.

2.5. 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.
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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. RECUPERAÇÃO INTENSIVA E RECUPERAÇÃO EM CICLO-2014
Recuperação Intensiva e Recuperação em Ciclo-2014, as escolas devem
encaminhar o “processo” para ciência e parecer da Supervisão de Ensino e posterior
homologação das classes e coleta do Quadro Resumo.

3.1.2.

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, termina em 20/12/2013. Informamos ainda que a escola deve
lançar primeiro o Rendimento Escolar de todos os alunos na opção 7.5.2 no Sistema
JCAA, após a digitação do Rendimento Escolar de todos os alunos, a escola deve
informar o término do lançamento na opção 7.5.6, para depois lançar as notas e faltas no
Sistema JNFA (Avaliação e Frequência).

2.2. NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT
2.2.1. PROGRAMA ACESSA ESCOLA – RECESSO ESCOLAR
O Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia informa que a
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, atendendo ao disposto nas:
- Instruções da Secretaria da Educação referentes à organização do calendário
escolar, especial, em 2014, nas escolas da rede estadual de ensino e ;
- Resolução SGP- 20, de 18 de agosto de 2009, que dispõe sobre a execução do
Decreto nº 52.756, de 27 de fevereiro de 2008, que trata do Programa de Estágios do
Estado de São Paulo- art.8º - § 2º.
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COMUNICA que:
- os estagiários concluintes do ensino médio que terão o Termo de
Compromisso encerrado em 31/12/13 não atuarão nas atividades do Programa no
período de 16/12/2013 a 31/12/2013;
- os estagiários que permanecerão no estágio em 2014 não atuarão nas
atividades do Programa no período de 23/12/2013 a 10/janeiro/2014;
- o período, em cada situação, será considerado como recesso remunerado,
previsto na Lei Nº 11.788/08, devendo ser registrado na folha de presença do estagiário
como: RECESSO;
- o período de recesso remunerado não será contabilizado como faltas no
apontamento da frequência dos estagiários que será enviado, pela escola, à Supervisão
do Estágio na Diretoria de Ensino no final do mês de dezembro/2013 e final de
janeiro/2014.

3. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH
3.1. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - NAP
3.1.1. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
Senhores Gerentes,

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.

3.1.2. LICENÇA ARTIGO 202
Senhores Gerentes,

Foi encaminhado email em 09/12/2013, referente ao afastamento pelo artigo 202
(licença sem vencimentos). Os servidores que pretendem solicitar autorização pra
usufruir

Licença

sem

Vencimentos,

formalizar

seu

pedido

pelo

site:

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalNet/ no período de 09/12/2013 às 18:00 hs. de
31/01/2014, horário de Brasília.
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3.1.3. CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO PELA RESOLUÇÃO SE 88/2011
A Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos inscritos para substituir
Diretor de Escola, de acordo com a Res. SE 88/2011 e Decreto 49.447/2013, para
participarem de sessão de atribuição de cargo da classe de Suporte Pedagógico, de 04
cargos vagos, de diretor de escola, por tempo indeterminado e a partir da data da
atribuição, discriminados a seguir:

E.E. Profª Maria Isabel Rodrigues Orso e E.E. Profª Angelina Lia Rolfsen,
ambas de Araraquara;
E.E. Prof. Henrique Morato e E.E. Profª Marlene Frattini, ambas de Matão, desta
Diretoria de Ensino.
Data: 17/12/2013
Horário: 9 horas.
Local: Sede da Diretoria de Ensino Região de Araraquara, situada à Rua
Gonçalves Dias, nº 291, Centro, em Araraquara – SP.
Apresentar no ato da Atribuição:
Anuência do Superior Imediato, conforme disposto no artigo 3º § 3º da Res. SE
57/2008;
Horário de trabalho em caso de acúmulo de cargo.
Não haverá atribuição por Procuração.
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