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AGRADECIMENTO 
 

Agradecemos os convites para as festas Juninas realizadas pelas escolas. 

Parabenizamos o empenho de cada membro da escola, desde a confecção dos convites até o pleno êxito da 

festa programada.  

Pedimos desculpas por não poder comparecer, mas tenham a certeza de que ficamos imensamente felizes e 

mais uma vez agradecidos por tanta dedicação.  

Deise Regina Godoy Bresciani 

 Dirigente Regional de Ensino 

INFORMAÇÃO 1- Pleito Municipal 2016 - Contratação Temporária  
 

Orienta-se:  

1- Contratação Temporária para Professor de Educação Básica I e II -  Quanto à contratação de docentes, 

esta continuará ocorrendo normalmente durante o ano, enquanto a Diretoria de Ensino contar com vagas 

para abertura de contrato pois o pleito municipal não impedirá a contratação de pessoal no âmbito Estadual. 

 2-  Docentes estáveis c/ Horas de Permanência e temporários com interrupção de exercício-  Solicita-se 

atenção da direção da escola para os casos de: docente com hora de permanência e docente com interrupção 

de exercício. No último caso orienta-se que entre em contato com o docente pois há necessidade de 

definição da atual situação de forma a oferecer-lhes as aulas que estão disponíveis para serem atribuídas. 

INFORMAÇÃO 2- Cadastro Emergencial  
 

A CAA informa que os docentes inscritos pelo cadastro emergencial (libras, geografia e arte) apena terão 

aulas atribuídas via CAA da DER Capivari, de forma a manter sobre rigoroso controle o número de 

contratos abertos bem coo sua fluência. 

INFORMAÇÃO 3-  Videoconferência “A educação para as relações étnico-raciais, 

suas interfaces com a socioeducação”, realizada em 27/04/2016 
 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) envia 

o material utilizado na Videoconferência (VC) realizada dia 27/04/2016, pela equipe NINC, que abordou a 

temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais.  

Clique aqui para acessar o material.  

Envia, ainda, indicações adicionais de textos sobre a temática racial, considerando a profícua discussão 

realizada ao longo da VC: 

  GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: 

uma breve discussão. Disponível em:  

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-

no-debate-sobreRela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf.  

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHc0lTSGFXcTJnWHc/view?pref=2&pli=1
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobreRela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobreRela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf
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 GUIMARÃES, Antonio Sérgio. Como trabalhar com “raça” em sociologia. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003. Disponível em: 

 http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n1/a08v29n1.pdf.  

 MUNANGA, Kabengele. Uma Abordagem Conceitual das Noções de Raça, Racismo, Identidade e Etnia. 

Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação- PENESB-RJ, 5 nov. 2003.  

Disponível em: https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59.  

 WEDDERBURN, Carlos Moore. O racismo através da história: da antiguidade à modernidade. 2007. 

 Disponível em: http://www.abruc.org.br/sites/500/516/00000672.pdf  

INFORMAÇÃO 4-  VIDEOCONFERÊNCIA DE APOIO CURRICULAR DE SOCIOLOGIA 
 

Com o intuito de subsidiar o trabalho dos Professores Coordenadores, para ações de formação que 

abrangem o Currículo e os professores de Sociologia, com ampliação do diálogo entre diretorias de ensino 

e órgão central, o que permite maior compartilhamento de práticas no campo do ensino deste componente 

para o Ensino Médio, a equipe de Ciências Humanas/Sociologia, em parceria com o Núcleo de Inclusão 

Educacional/NINC, realiza no dia 14 de junho de 2016, às 13 horas,  

Videoconferência de Apoio Curricular de Sociologia, com o tema: “A cidade como lugar de contradições 

e conflitos”.  

A transmissão será ao vivo pelo site da Rede do Saber, podendo ser acessada pela Internet via streaming: 

 http://www.rededosaber.sp.gov.br/atividades_conteudo.asp?IDAtividade=53841.  

INFORMAÇÃO 5-  Designação de GOE 
 

Tendo em vista o Decreto nº 60.185, de 27 de fevereiro de 2014, que altera dispositivos do Decreto nº 

58.240, de 20 de julho de 2012, que dispõe sobre a identificação das unidades escolares da Secretaria da 

Educação que contarão com a função de Gerente de Organização Escolar, O Centro de Legislação de 

Pessoal e Normatização – CELEP/DEPLAN/CGRH, comunica que: 

  Somente poderão designar servidores certificados na função de Gerente de Organização Escolar (GOE) 

as unidades escolares que tiverem os seus nomes constantes do anexo do Decreto nº 60.185/2014.  

 Mesmo que preencham os requisitos previstos no Decreto nº 60.185/2014, as demais unidades escolares 

estão vedadas de efetuar a designação de GOE, uma vez que não constam na relação das escolas 

identificadas no respectivo decreto 

INFORMAÇÃO 6-  Calendário Escolar 
 

Tendo em vista o DECRETO Nº 61.962, DE 12 DE MAIO DE 2016, que suspendeu o expediente das 

repartições públicas estaduais no dia 27 de maio de 2016 e dá providências correlatas, e a necessidade de 

cumprimento do Calendário Escolar homologado, orientamos da necessidade de encaminhamento à 

Diretoria de Ensino, até 17/06/2016, de ofício solicitando alteração do Calendário Escolar já homologado 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n1/a08v29n1.pdf
https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59
http://www.abruc.org.br/sites/500/516/00000672.pdf
http://www.rededosaber.sp.gov.br/atividades_conteudo.asp?IDAtividade=53841
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de forma a garantir os 200 (duzentos) dias letivos nos cursos regulares e 100(dias) letivos nos cursos de 

EJA. 

INFORMAÇÃO 7-  Jovens Embaixadores 2017  
 

Chegou a hora! Jovens Embaixadores 2017.  

Gestores e professores de Inglês, incentivem seus alunos a se inscreverem e participarem do processo. 

Visite a página do Programa Jovens Embaixadores no Facebook e tire todas as dúvidas, como o nível de 

proficiência em inglês, o trabalho voluntário, etc.  

Veja também um vídeo especial de comemoração ao 15º aniversário do Programa, que abre as inscrições 

dos Jovens Embaixadores 2017.  

Acesse a aba “Conheça o Programa” e inscreva-se.  

As inscrições vão até o dia 19 de agosto.  

https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores/  

Site do Programa:  

http://www.jovensembaixadores.org/2017/  

E-mail:  

jovensembaixadores2017@jovensembaixadores.org 
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