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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 

2.1.1. LANÇAMENTO DO TEMA E TÍTULO PARA A EDIÇÃO DO QUARTO 

LIVRO DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO - “ALUNOS QUE 

PROTAGONIZAM” 

A Diretoria de Ensino ressalta a importância do trabalho com projetos na sala de 

aula, pois esta metodologia se propõe a transformar as atitudes do educando, tornando-o 

protagonista de sua atividade, culminando na ampliação de seus conhecimentos.  

A Pedagogia de Projetos visa à transformação do espaço escolar, tornando-o um 

ambiente voltado ao aluno e suas necessidades, gerando comportamentos analíticos e 

reflexivos. Consideramos um Projeto uma ação de investigação, onde o aprendiz 

pesquisa, analisa, elabora, depura, reelabora, apresenta suas aquisições e reflexões a 

respeito do objeto de investigação e, por fim, faz uma (auto) avaliação, tanto dos seus 

trabalhos como dos demais, com o intuito de melhor executar as próximas atividades.  

Desse modo, a Diretoria de Ensino de Araraquara, em parceria com as escolas 

estaduais desta região, propõe um projeto que objetiva à edição de uma antologia de 

textos produzida pelos alunos dos três segmentos de ensino, como explícito em edital 

que será encaminhado às escolas. O tema a ser trabalhado será “ALUNOS QUE 

PROTAGONIZAM”, tendo a mesma frase como título do livro. 

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: 
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A Diretoria de Ensino agradece, antecipadamente, o empenho e a participação de 

todas as escolas. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio de contato com o 

Núcleo Pedagógico. 

 

2.1.2. JOGOS DE APRENDIZAGEM – OLIMPÍADA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 2014 

Estão disponíveis no Portal da Olimpíada de Língua Portuguesa – 

Escrevendo o Futuro os jogos de aprendizagem dos gêneros “poema”, “crônica”, 

“memórias literárias” e “artigo de opinião”, com sequências didáticas lúdicas para 

leitura e produção textual. É um excelente material de apoio ao professor de Língua 

Portuguesa, com atividades dinâmicas para os alunos.  

Todos podem acessar e aproveitar os “jogos” gratuitamente, constituindo mais 

um recurso para o desenvolvimento do Currículo nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 

 

2.1.3. “INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL” – INSCRIÇÕES ABERTAS 

Estão abertas as inscrições para o curso “Introdução à Educação Digital”. Serão 

oferecidas duas turmas, uma em Araraquara e uma em Matão.  

As turmas serão distribuídas em:  

1ª turma: 

Terça-feira das 19:00hs às 21:30hs – Rede do Saber (Araraquara) 

2ª turma:  

Quinta–feira das 19:00hs às 21:30hs – Rede do Saber (Araraquara) 

3ª turma:  

Quarta – feira das 19:00hs às 21:30hs – escola pólo a definir (Matão) 

Os interessados deverão enviar um e-mail para o Núcleo Pedagógico aos 

cuidados da PCNP Débora Verde até 30/06/2014 manifestando interesse em participar 

do curso.  

 

2.1.4. PRODESC – 2014 

Em 2014 o acesso à plataforma do PRODESC será efetuado através do sistema 

GDAE, e para tal é necessário que o usuário obtenha um perfil no sistema. 

Informamos que a videoconferência realizada no dia 10 de abril de 2014,  com 

as orientações de acesso à plataforma do PRODESC encontra-se disponível no site 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1614&Itemid=237
https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1614&Itemid=237
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www.rededosaber.sp.gov.br/cadprojetos, em “Videoteca” (digitar na consulta: 

“PRODESC”). 

 

CRITÉRIOS PARA POSTAGEM DOS PROJETOS 

 Cada escola terá pelo menos a aprovação de um projeto; 

 As escolas que postarem mais de um projeto na plataforma poderão ter os 

mesmos aprovados desde que haja disponibilização de verbas remanescentes; 

 Cada projeto terá disponibilizado o valor de:  

 CONSUMO: 920,00 

 TRANSPORTE: 1534,00 

 SERVIÇO: 522,00 

 Sugerimos que as escolas desenvolvam projetos que priorizem a 

participação do maior número possível de alunos; 

 Somente os itens que não constam da Rede de Suprimentos onerarão os 

recursos do PRODESC; 

 As escolas deverão postar seus projetos, impreterivelmente até 

30/05/2014; 

 Após 30/05/2014 as escolas que não postaram nenhum projeto terão sua 

verba repassada para outras escolas que tenham cadastrado mais de um projeto na 

plataforma. 

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo 

Pedagógico. 

 

2.1.5. INCLUSÃO DO NOME SOCIAL DE ALUNOS(AS) TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS 

"Informamos que o Conselho Estadual da Educação (CEE-SP) na 2513ª Sessão 

Plenária Ordinária realizada em 30 de abril de 2014 aprovou a Indicação 126/14 do 

Conselho Pleno e a Deliberação CEE 125/14 que dispõe sobre a inclusão de nome 

social nos registros escolares das instituições públicas e privadas no Sistema de Ensino 

do Estado de São Paulo e dá outras providências (Diário Oficial do Estado, de 1º de 

maio de 2014). Conforme a Deliberação CEE 125/14 alunos (as) travestis e transexuais 

tem assegurado o reconhecimento da identidade de gênero e o direito ao tratamento 

digno por meio do nome social.  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BDKP0YJY/www.rededosaber.sp.gov.br/cadprojetos
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Travestis e transexuais possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico 

e adotam nomes diferentes daquele registrado nas Certidões de nascimento. Entende-se 

por nome social aquele adotado pela pessoa, conhecido e identificado na comunidade.  

A identidade de gênero diz respeito ao modo como a pessoa se sente (feminina 

ou masculina) independente do corpo biológico, portanto se refere à experiência 

subjetiva que define o gênero com que cada pessoa se identifica. Além disso, muitas 

travestis, mulheres e homens transexuais experimentam a modificação de seus corpos 

através da indumentária, do corte de cabelos, modo de falar e outras expressões de 

gênero. A Deliberação do CEE-SP é um importante marco normativo que define o 

reconhecimento da diversidade sexual e de gênero e impede que alunas (os) travestis e 

transexuais sejam discriminadas no ambiente escolar. As discriminações podem 

redundar em graves quadros de desinteresses pelos processos de ensino – aprendizagem 

e corroborar para o incremento dos índices de evasão escolar e mesmo de desinteresse 

pela carreira de magistério. Nesse sentido, a medida visa o enfrentamento à homofobia 

no contexto escolar e a promoção de qualidade da educação, pois propicia uma 

permanência mais justa e possível de crianças, jovens, adultos e profissionais da 

Educação Básica.  

A Deliberação vem atender as medidas do Decreto Estadual               nº 

55.588/10 que estipula o reconhecimento da identidade de gênero e o tratamento 

nominal de travestis e transexuais no âmbito do Estado de São Paulo e a Lei Estadual 

nº 10.948/01 que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de 

discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero.  

Na presente Informação destacamos que o reconhecimento da identidade de 

gênero está presente na Resolução SE nº 52 de 14 de agosto de 2013 que dispõe sobre 

o perfil, competências e habilidades dos profissionais da educação da rede estadual de 

ensino que inclui o Decreto 55.588/10 e define a necessidade do educador 

“compreender que vivemos em uma sociedade heterogênea e plural, onde se deve 

respeitar e valorizar as diferenças” destacando a promoção de uma educação de 

qualidade e que considera as implicações éticas e políticas dos profissionais. A 

Deliberação corrobora a ideia de que, no contexto democrático, as demandas de 

educação, são entendidas como de cidadania e, assim, provocam novos desafios para os 

educadores lidarem com as diferenças de gênero e de orientações sexuais.  

A medida já vem sendo adotada pela CGRH (Coordenadoria de Gestão de 

Recursos Humanos) que desde o edital de abertura de inscrições de 26 de setembro de 
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2013 para Concurso Público para Professor de Educação Básica II estipulou, mediante o 

preenchimento e assinatura de requerimento próprio, a inclusão de nome social para as 

(os) candidatas (os) travestis ou transexuais. 

Conforme a Deliberação CEE 125/14 o nome social deverá ser usual na forma 

de tratamento das (os) alunas (os) e acompanhar os registros e documentos escolares de 

circulação interna. No ato de expedição do histórico escolar, do certificado e do diploma 

constará apenas o nome civil. Além disso, a Deliberação dá outras providências que 

responsabilizam as instituições de ensino em viabilizar as condições necessárias de 

respeito às diferenças mantendo programas educativos de enfrentamento ao preconceito 

e discriminação em razão da orientação sexual e de gênero.  

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica por meio do Núcleo de Inclusão 

Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP) em parceria 

com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA) 

publicarão oportunamente as instruções normativas para a aplicação da Deliberação 

CEE 125/14 tendo em vista os procedimentos de inclusão do nome social nos registros 

escolares e no Sistema de Cadastro de Alunos. Conforme a Deliberação a inclusão do 

nome social nos registros escolares internos, em se tratando de menores de idade, 

deverá ser expressada pela manifestação dos pais ou responsáveis.  

Solicitamos às Unidades Escolares que acompanhem e orientem a divulgação 

dessa deliberação junto aos docentes e demais funcionários dando instruções para que 

adotem o tratamento digno e respeitoso pelo nome social em respeito à cidadania, aos 

direitos humanos, à diversidade sexual e de gênero, o pluralismo e à dignidade humana.  

Por ora, as/os alunos/as interessadas/os deverão solicitar tal medida por meio de 

requerimento a ser disponibilizado pela Unidade Escolar na qual a/o aluna/o esteja 

matriculada/o.  

Informamos que o Diário Oficial de 07/05/2014 publicou notícia a respeito do 

assunto e que novas instruções sobre os procedimentos de cadastro serão oportunamente 

comunicadas". 

 

2.1.6. PROVAS DA 1ª FASE – 10ª OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS – OBMEP_2014 

Parabéns a todos!  Neste ano de 2014 contamos com grande adesão por parte das 

escolas: foram inscritos mais de 18,1 milhões de alunos de 46.698 escolas em todo o 
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Brasil. Em breve as escolas receberão o material para a aplicação das provas, que 

acontecerão em todas as escolas inscritas, no dia 27 de maio. 

Agradecemos a participação de todos! 

OBMEP - Somando novos talentos para o Brasil! 

 
 

2.1.7. PROEMI – PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR 

No intuito de auxiliá-los no processo de postagem do PRC, solicitamos que seja 

enviada a cópia à Supervisão para avaliação antes da postagem no sistema.  Lembramos 

que o prazo para a postagem do Projeto Redesenho Curricular – PRC na plataforma 

PDDE Interativo 2014 termina, impreterivelmente, no dia 2/06/2014. 

 

2.1.8. INSCRIÇÕES PARA O PROJETO “ESCOLA DE FÍSICA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA NO CERN – EDIÇÃO 2014” 

O CERN, um dos maiores laboratórios de pesquisa em Física no mundo, junto 

com a Sociedade Brasileira de Física, realizará mais uma edição da Escola de Física 

CERN. O projeto consiste na realização de cursos sobre tópicos de Física de Partículas, 

sessões experimentais e visitas às instalações para professores de educação básica. As 

atividades desta edição acontecerão de 21 a 29 de agosto de 2014 em Lisboa (Portugal) 

e Genebra (Suíça), e as despesas com passagens, seguro e estadia dos candidatos de 

escolas públicas, que forem selecionados, serão pagas pelos órgãos financiadores do 

projeto. 

Para fazer a inscrição, até 31 de maio de 2014, e obter mais informações clique 

aqui. Realize contato com a Sociedade Brasileira de Física (SBF) clicando aqui. 

 

2.1.9. JOVENS EMBAIXADORES 2014 

O Programa “Jovens Embaixadores” é um intercâmbio de três semanas nos 

Estados Unidos para estudantes brasileiros de destaque na rede pública de ensino. O 

programa oferece a esses jovens a oportunidade de expandir seus horizontes e, ao 

mesmo tempo, fortalecer os laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os 

Estados Unidos.  

O Programa acontece sempre no mês de janeiro. Na primeira semana, os Jovens 

Embaixadores visitam a capital dos Estados Unidos, Washington-DC, participam de 

reuniões com autoridades do governo, visitam escolas públicas e projetos sociais. Após 

a programação na capital americana, os Jovens Embaixadores viajam para estados-

http://www.sbfisica.org.br/v1/escolacern
http://www.sbfisica.org.br/v1/escolacern
http://www.sbfisica.org.br/v1/escolacern/index.php/home/contatos
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anfitriões, onde são hospedados por famílias voluntárias, frequentam aulas em escolas 

da região, participam de atividades de voluntariado, fazem apresentações sobre o Brasil 

e fortalecem seu perfil de liderança.  

As inscrições para o Programa ”Jovens Embaixadores 2015” já estão abertas, 

tendo iniciado no dia 7 de maio de 2014 e vão até 8 de agosto de 2014. Alunos de todas 

as séries do Ensino Médio da Rede Pública Estadual e que tenham entre 15 e 18 anos 

podem ser inscrever no processo seletivo e participar.  

Esta é uma parceria da Embaixada Americana, via Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED), com a Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo.  

Os interessados podem acompanhar as novidades pela página no Facebook: 

“Jovens Embaixadores” e acessar os demais requisitos necessários para participar do 

Programa.  

 

Maiores informações disponíveis no link:  

http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/enroll.html 

 

Contamos com sua colaboração na divulgação a todos os alunos e professores 

em sua unidade escolar. 

 

2.2.0. CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CURSOS DE IDIOMAS 

GRATUITOS - NOVAS TURMAS 2º SEMESTRE DE 2014 

Informamos que as inscrições para as novas turmas nos cursos de idiomas 

oferecidos nos Centros de Estudos de Línguas – CEL de nossa região estão abertas e 

vão até o preenchimento das vagas.  

Solicitamos sua colaboração na divulgação do projeto que proporciona o 

enriquecimento curricular na aquisição de um ou mais idiomas e no contato com novas 

culturas. Os alunos interessados poderão efetuar sua matrícula para cursar um dos 

idiomas oferecidos em cada CEL. 

Para a inscrição é preciso uma declaração de matrícula, cópia do RG ou da 

certidão de nascimento e comprovante de endereço. Lembramos que podem fazer os 

cursos os alunos matriculados na rede pública a partir da 6ª série/7º ano do Ensino 

Fundamental. Os cursos dos idiomas Inglês** e Mandarim* são oferecidos aos alunos 

http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/enroll.html
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matriculados no Ensino Médio ou EJA Ensino Médio. A matrícula pode ser realizada 

em um dos seguintes endereços:  

 

ARARAQUARA - CEL EE João Manoel do Amaral  

Av. La Salle s/nº Vila Ferroviária  

Fone: (16) 3336-3911  

Idiomas: Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, e Mandarim*  

 

CEL EE Maria Isabel Rodrigues Orso  

R. Dr. José Logatti s/nº - Adalberto Roxo  

Fone: (16) 3324.1814  

Idiomas:  Espanhol  

 

AMÉRICO BRASILIENSE  

CEL EE Profª Dinorá Marcondes Gomes  

R. Emília Galli, 549 – Centro  

(16) 3392.1335  

Idiomas:  Espanhol  

 

MATÃO  

CEL EE Prof. Henrique Morato  

Rua Cesário Mota, 468 - Centro - Matão  

Idiomas:  Espanhol, Italiano e Francês  

 

*Curso destinado à alunos do Ensino Médio 

** O curso de Inglês é oferecido no início do ano letivo. Novas matrículas em 

2015. 

 

Ressaltamos a importância do projeto, que hoje também participa do Prêmio de 

Intercâmbio Internacional, que levará alunos do idioma Inglês e Espanhol para o curso 

de 3 semanas na Inglaterra e Espanha, respectivamente.  Em breve divulgaremos o 

nome dos alunos contemplados.    

Agradecemos o apoio na divulgação a todos os alunos e professores de sua 

unidade escolar. 
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2.2.1. CURSO DE INGLÊS ONLINE 2014 

Informamos que o curso de Inglês Online oferta 1/2014 está em andamento e os 

alunos inscritos no projeto podem acessar o curso no link:  

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

 O módulo 2, iniciado em 2/05 está em andamento  e vai até 21/05.   

Relembramos que na oferta 2014, a plataforma é autoinstrucional, à semelhança do 

curso oferecido aos servidores.   

Cronograma do curso: 

 

Módulo  Início (às 0h)  Término (às 23h59)  

0 (informações gerais)  26/01/2014  12/04  

1  13/04  01/05  

2  02/05  21/05  

3  22/05  10/06  

4  11/06  30/06  

5  01/07  20/07  

6  21/07  09/08  

7  10/08  29/08  

8  30/08  24/09  

 

 Lembramos que as escolas e os professores de inglês da nossa diretoria 

receberam em 2013 o livro Inglês Conexão com o Mundo do Trabalho, com DVD 

contendo todos os vídeos do Curso Inglês Online, que podem ser utilizados no 

enriquecimento das sequências didáticas e também no apoio aos alunos cursistas. A lista 

dos alunos inscritos, por escola, pode ser acessada aqui. Serão certificados os alunos 

que concluírem todas as atividades e a avaliação final. 

 Solicitamos sua colaboração no apoio e orientação ao aluno cursista no 

acesso à plataforma e navegação pelas ferramentas. 

Para acessar, os alunos devem digitar login e senha, conforme exemplo a seguir:  

Login: RA  

Senha: RA  

 Caso tenham qualquer dificuldade, os alunos que tiveram sua inscrição 

confirmada no e-mail podem seguir o procedimento abaixo:  

1. Acessar o site do curso;  

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/
http://deararaquara.edunet.sp.gov.br/Araraquara__Alunos_das_Escolas.pdf
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2. Clicar em Esqueci a Senha;  

3. Coloquem o RA do aluno e enviem;  

4. Aparecerá a mensagem: Novo acesso foi enviado para xxxx@email.com;  

5.Peçam para que o aluno acesse o e-mail e obtenha a nova senha;  

6. Após, o aluno poderá alterar sua senha na guia PERFIL.  

 Qualquer dificuldade, entrar em contato com a PCNP LEM Deborah 

Balestrini, Núcleo Pedagógico.  

 

Desejamos a todos um bom curso! 

 

 

 

2.2.2. CURSO DE INGLÊS ONLINE 1º SEMESTRE 2013 

Informamos que os certificados dos alunos concluintes do curso de Inglês 

Online, oferta 1º semestre de 2013, está disponível para retirada no Núcleo Pedagógico. 

Qualquer dúvida entrar em contato com a PCNP Língua Estrangeira Moderna Deborah 

Balestrini. 

 

2.2.3. SARA - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE 

AVALIAÇÕES – 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Considerando a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de 

Progressão Continuada, objeto da Resolução SE nº 74/2013, e a consequente 

importância de acompanhar, de modo efetivo, o 6º ano do Ensino Fundamental, bem 

como a necessidade de subsidiar os integrantes do QM nesse processo, será 

disponibilizada, na Plataforma da Secretaria Escolar Digital, o Sistema de 

Acompanhamento dos Resultados de Avaliações - SARA. Essa ferramenta possibilitará 

a inserção dos resultados alcançados pelo 6º ano, nas provas de Língua Portuguesa e 

Matemática, que compõem a Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP, neste 

momento, de modo a permitir seu melhor acompanhamento.  

Para esta ação será necessário que os gestores das Unidades Escolares, sob sua 

jurisdição, orientem os docentes das disciplinas e ano (Língua Portuguesa e 

Matemática - 6º ano do Ensino Fundamental) a inserirem as informações necessárias 

no Sistema de Acompanhamento dos Resultados de Avaliações - SARA, conforme 

as orientações específicas do respectivo tutorial no link a seguir: 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQzVZMFZCUGlfSFE/edit 

mailto:xxxx@email.com
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQzVZMFZCUGlfSFE/edit
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Os objetivos da presente ação incluem : 

 

1. Implantar a funcionalidade da ferramenta, com vistas a seu aperfeiçoamento e 

efetiva utilização;  

2. Permitir ao professor o uso de tecnologias na visualização de resultados e 

análises comparativas e evolutivas da aprendizagem de seus alunos, otimizando o tempo 

para sua atuação didática pedagógica;  

3. Auxiliar a Unidade Escolar no acompanhamento das avaliações realizadas por 

suas turmas e inseridas no sistema, apoiando as ações docentes necessárias para 

melhorar a aprendizagem.  

Digitação: de 24 de maio a 11 de junho de 2014. 

Relatórios: a partir de 14 de julho de 2014 – disponibilização de Relatórios no 

Sistema, para a escola.  

 

  Durante o período de digitação, os docentes deverão registrar os 

resultados das avaliações da 6ª edição da AAP, realizada em fevereiro de 2014, 

seguindo as orientações do tutorial - SARA. A partir das informações inseridas serão 

gerados os relatórios que estarão disponíveis para os docentes.  

 

OBS: A plataforma abre somente para professores no momento da digitação, 

sugerimos que os mesmos sejam acompanhados pelo professor coordenador 

pedagógico. 

Qualquer dúvida, entrar em contato com o núcleo pedagógico.  

 

2.2.4. VIDEOCONFERÊNCIA DE SOCIOLOGIA: MOVIMENTOS SOCIAIS 

CONTEMPORÂNEOS 

Informamos que a videoconferência de Sociologia: Movimentos Sociais 

Contemporâneos, transmitida em 22 de maio, e que tem por objetivo buscar maior 

compreensão sobre o Currículo Oficial de Sociologia e dialogar sobre a temática atual 

dos movimentos sociais contemporâneos estará disponível, em breve, na videoteca da 

Rede do Saber podendo ser acessada no link www.rededosaber.sp.gov.br 

Solicitamos sua colaboração na ampla divulgação deste recurso, visto que trata 

de temas atuais como as Manifestações ocorridas nos últimos anos em nosso país. 

http://www.rededosaber.sp.gov.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. PROFISSIONAL ESCOLAR EM SALA DE AULA – CENSO 2014 

Informamos que a coleta do PROFISSIONAL ESCOLAR EM SALA é 

indispensável para compor os dados do Censo Escolar juntamente com os dados da 

matrícula, aluno e escolas. 

 

Encaminhamos as Escolas um e-mail contendo o manual com os procedimentos 

para realização da coleta do “ Profissional Escolar em Sala de Aula”. 

 

 

Lembramos que o Prazo Final para o término da coleta é 30/05/2014. 

 

 

3.1.2. EDUCACENSO - CENSO ESCOLAR 2014 – SITE 

Informamos que está disponível no site www.gdae.sp.gov.br o link “Censo 

Escolar 2014”. Para coleta dos dados que não constam no Cadastro de Escolas e que 

devem ser atualizados, deve-se acessar o link “Obter acesso”, que se encontra inserido 

em “Censo Escolar 2014”. 

 

O prazo para a conclusão é de até 26/05/2014. 

 

http://www.gdae.sp.gov.br/
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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.  
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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. 

 

4.2. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NAP 

4.2.1. LICENÇA PRÊMIO 

Decreto Nº. 58.542, de 12 de Novembro de 2012, estabelece regras relativas ao 

deferimento do pedido de conversão de uma parcela de 30 (trinta) dias de bloco de 

licença-prêmio em pecúnia, no período de 1 (um) ano imediatamente anterior a data do 

requerimento: 

 Artigo 1º - Para fins de deferimento de pedido de conversão de uma parcela de 

30 (trinta) dias de bloco de licença-prêmio em pecúnia, no período de 1 (um) ano 

imediatamente anterior à data do requerimento, considera-se: 

I - assiduidade: a frequência regular, não admitida às faltas justificadas e 

injustificadas; 

 

4.2.2. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA: 

Aniversariantes do mês de SETEMBRO/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 30/05/2014. 

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

estar devidamente publicada. 
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4.2.3. LICENÇA PRÊMIO 

Os pedidos de autorização de gozo de licença prêmio serão publicados pela 

Diretoria de Ensino no prazo aproximado de 15(quinze) dias úteis. Em caso de doença, 

quando for necessária a publicação com urgência, favor encaminha Ofício do Diretor da 

Escola solicitando a publicação. As publicações para Autorização de Gozo de Licença 

Prêmio sairão no Diário Oficial quarta-feira e sábado. A partir da Publicação o(a) 

interessado(a) terá 30(trinta) dias para sair de Licença Prêmio.; portanto favor 

informar na contra capa do processo a partir de quando o(a) interessado(a) 

pretende usufruir a referida licença.  

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. 

 

4.3.2. BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

Conforme acordo feito na orientação técnica nos dias 21 a 23 de Outubro de 

2013, 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). 

 

 

 

4.3.2. INCLUSÃO DE VÍNCULO DE EXERCÍCIO NO PAEF 

Alertamos à todas as Unidades Escolares que o sistema para inclusão de vínculo 

de exercício no PAEF(Opção da Diretoria de Ensino)encontra-se aberto para digitação 

de contratados e nomeados, após 14/04/2014. Portanto, solicitamos a gentileza, de 

providenciarem, o mais rápido possível o encaminhamento a este N.F.P., dos 

documentos necessários do(s) interessado(s), adiantando assim a digitação do(s) 

mesmo(s). 
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Salientamos a importância para que não atrasem a entrega da devida 

documentação, pois as mesmas já devem ser encaminhadas. 

  

Obs.: Os interessados deverão ser incluídos no PAEC, opções 13 e 14, antes do 

encaminhamento acima citado. 

 

 

 

4.3.3. TELEFONES DE CONTATO - NFP 

Srs.(as) Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar enfatizamos os 

números de telefones de atendimento ao público do Núcleo de Frequência e Pagamento: 

 

- (16) 3301-1062 - Lisa e Jucilene 

- (16) 3301-1067 - Elaine 

- (16) 3301-1066 - Yoshie e Ana Beatriz 
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4.3.4. CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO: MAIO / 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO: MAIO / 2014 

  EVENTO PRAZO OBSERVAÇÃO 

       

1 DADOS PESSOAIS - Atualização Automática 16/05/2014   

       

2 

B.F.E. - a) digitação ref. Abril / 2014 14/05/2014   

b) cargas: vínculos incluídos após emissâo BFE     

1ª carga 09/05/2014 Sem prejuízo do 

    acompanhamento já previsto, 

2ª carga 20/05/2014 deverá ser consultada a opção 

    PAEC 2.5.1 - 12 e 21/05/2014 

c) Digitação Definitiva 21/05/2014   
       

3 

CADASTRAMENTO AUTOMÁTICO - TIT. DE CARGO: 

16/05/2014 

  

EXECUTIVO PÚBLICO / OFICIAL ADMINISTRATIVO 

SUPERVISOR DE ENSINO / AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

       

4 
CADATRAMENTO AUTOMÁTICO DE DOCENTES 

16/05/2014 
NÃO ESQUECER DE DIGITAR A 

Categoria "O" e Efetivos CARGA HORÁRIA 

       

5 CADASTRAMENTO DE AGENTES TEMPORÁRIOS 16/05/2014   

       

6 GDAE - Cadastramento Automático - Contrato Eventual 14/05/2014 Publicação 16 e 31/05/2014 

       

7 
DISPENSA / EXTINÇÃO - Categorias "F", "P" e "O" 1º 16/05/2014   

  2º 29/05/2014   

       

8  SUBSTITUIÇÃO DOCENTE EVENTUAL 19/05/2014   

       

9  REPOSIÇÃO DE AULAS 19/05/2014   
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10  PROGRAMAÇÃO DE APONTAMENTO DE FÉRIAS 20/05/2014   

       

11  
CARGA HORÁRIA 1º 16/05/2014   

  2º 29/05/2014   

       

12  REPOSIÇÃO DE FALTAS - GREVE XXXXXXXXX prejudicado 

       

13  SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO XXXXXXXXX prejudicado 

       

14  Disponibilização dos terminais da rede PRODESP 

  Dias úteis - das 6h às 22h 

01, 02, 03, 04, 10 Feriado - das 6h às 18h 

11, 17, 18, 24, 25 Sábados - das 6h às 18h 

31 Domingos - das 6h às 18h 

     


