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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar.
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais
da educação, pais, alunos e comunidade em geral. Nela todas as informações, orientações e
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terçasfeiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas
circulares. Contamos com vocês e esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas
escolas.
Maria Helena Tambellini Faustino
Dirigente de Ensino

PLANEJAMENTO 2018 - DOCUMENTO ORIENTADOR:

A CGEB enviou para as escolas o Documento Orientador para o Planejamento 2018; oportunamente
informamos que as Sequências Didáticas de Língua Portuguesa e Matemática (para as quais se
propões o estudo no período de 14 a 16/02/2018 para utilização a partir do dia 19/02/2018) serão
disponibilizadas na Biblioteca CGEB da Intranet a partir de 01/02/2018.

RESULTADOS SARESP/IDESP:

Senhores Diretores e PCs:
A CGEB disponibilizou na Secretaria Digital Escolar - SED, os resultados do SARESP e IDESP, a fim de
colaborar com o Planejamento.
Entendemos que a análise dos dados é fundamental para as tomadas de decisão que se
consolidarão no Plano de Ação da escola para o ano em curso. Nesse sentido, ao se debruçarem
sobre os dados, orientamos que as equipes lancem um olhar longitudinal sobre a sequência
histórica, pois isso é imprescindível para a identificação da tendência apresentada pelos indicadores
a fim de que se apontem os avanços e pontos de atenção em relação as ações que contribuíram
para os resultados.

CREDENCIAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE PROFESSOR MEDIADOR:
Senhores Diretores e GOEs
No período de 01 a 09/02/2018 estará aberto o credenciamento para docentes interessados em
atuar como professor mediador. Solicitamos que divulguem o Edital que está disponível no site da
DER Leste 3.
Lembramos que só poderão se credenciar para ser PMEC os docentes:
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Readaptados;
Titulares de cargo com jornada reduzida;
Categoria F com horas de permanência (sem nenhuma aula atribuída);
Categoria F com até 13 aulas atribuídas.

ESCLARECIMENTO SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR:
De acordo com o Boletim CGEB 224, de 09/01/2018, informamos às Unidades Escolares que os
valores referentes ao PDDE Qualidade - ProEMI depositados em 27/12/2017 são pertinentes à
Natureza de Custeio e o valor depositado em 28/12/2017 é referente à Natureza de Capital.
Essas datas referem-se à liberação de recursos via FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; as ordens bancárias estão com as datas de janeiro de 2018.
Esclarecemos que o recebimento da segunda parcela está condicionado ao ano de exercício de
2018.
A Equipe dos Programas MEC coloca-se à disposição. Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para
Maria Inês de Fatima Rocha - maria.fatima@educacao.sp.gov.br .

QUESTIONÁRIO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO:
Com o intuito de acompanhar e monitorar o Programa Novo Mais Educação, solicitamos a todas as
Unidades Escolares que aderiram ao referido Programa em novembro de 2016 e deram início à sua
execução no ano de 2017, baseado na Resolução nº 05 de 25 de outubro de 2016, responderem até
a data de 31/01/2018, o questionário do Google Docs.
Para
acessar
o
formulário,
é
necessário
copiar
e
colar
o
link:
https://goo.gl/forms/EqffdqRaEh7X0gIs1 .
Tal ação se faz necessária, para que os organizadores do Programa Novo Mais Educação conheçam
a real situação das escolas atendidas.

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS
INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E INTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA:
Reiteramos que as inscrições para transferência ou intenção de transferência iniciam-se em
01/02/2018.

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
DIETA ESPECIAL:
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Senhores Diretores, Vice-Diretores e responsáveis pela Merenda Escolar;
Caso tenham ou venham a surgir, alunos matriculados na Unidade Escolar com patologia que
necessitam de DIETA ESPECIAL, é necessário que a Unidade Escolar nos envie OFÍCIO, LAUDO
MÉDICO (cópia), atestando qual patologia e quais cuidados necessários; e também, FICHA DE
SAÚDE PARA CONTROLE ALIMENTAR (preenchida pelo responsável do aluno), conforme modelo
enviado por e-mail.

ALTERAÇÃO / CADASTRO Nº ALUNOS - ANO 2018:
Senhores Diretores, Vice-Diretores e Responsáveis pela Merenda Escolar;
Foi encaminhado por e-mail às escolas os modelos para solicitação de alteração/cadastro de
número de alunos.
As solicitações de alteração de nº de alunos comensais deverão ser feitas sempre através de
ofício, pela unidade escolar, contendo as seguintes informações:
·
nº de alunos comensais por modalidade de ensino;
·
justificativa de alteração;
·
assinatura e carimbo do Diretor/Vice Diretor;
·
carimbo da U.E.
A Diretoria e o DAAA, só aceitará ofícios nos moldes orientados acima.
1.
Programa Mais Educação
·
Caso a U.E. queira solicitar o cadastro nº de alunos para o programa, a mesma deve informar:
o nº de alunos participantes por dia, quantas vezes por semana ocorre o programa e o tipo de
serviço solicitado (Lanche ou Refeição). Quando for o caso, a unidade escolar deverá também
informar o término do Programa Mais Educação.
2.
Dietas Especiais
·
É importante manter a Diretoria atualizada também com relação ao cadastro de alunos nas
dietas especiais, quando esses iniciam no atendimento e/ou quando não fazem mais parte do
quadro de alunos matriculados da U.E; através de Ofício.
3.
Exclusão ou Inclusão de Modalidade de Ensino
·
Sempre que houver uma alteração das modalidades de ensino, a Diretoria deverá ser
comunicada, através de Ofício.
4.
Inclusão ou Exclusão do Lanche (antiga M.I.)
·
A escola deverá acompanhar o consumo dos lanches pelos alunos e caso necessário solicitar a
exclusão do serviço, bem como solicitar , através de Ofício.

CONTINUIDADE DA VERBA PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (PEME):
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Senhores Diretores, Vice-Diretores e Responsáveis pela Merenda Escolar;
O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA, informa que, a continuidade da
verba Programa de Enriquecimento da Merenda Escolar (PEME), via adiantamento será mantido.
Dúvidas em relação à abertura de contas, aguardar Comunicado.
Observação: A presente informação, encontra-se no Site: GDAE / SAESPII / QUADRO DE
AVISOS / COMUNICADOS.

ENTREGA DE DOCUMENTO AO NCS URGENTE:
Senhores Diretores das UEs abaixo entregar com urgência no Núcleo de Compras e Serviços: Anexo
2, Horário da UE os períodos com seus respectivos intervalos e Pagina da Secretaria Escolar Digital
com quantidades de alunos matriculados
Camilo Castelo Branco
Fernando Mauro
Fernando Pessoa
Francisco de Assis P. Correa
Fulvio Abramo
Jardim Iguatemi
Juan Carlos Onetti
Marcos Antônio Costa
Simão Mathias
Sitio Conceição
Sumie Iwata
Yervant Kissajikian
Zipora Rubinstein

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PRÉ-INSCRIÇÃO DO CURSO “FORMAÇÃO PELA ESCOLA – 2018”:
Senhores Diretores, solicitamos dar ampla divulgação:
O que é?
O Formação pela Escola (FPE) é um programa de formação continuada, na modalidade a distância
(EAD), que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros
envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social
dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE.
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A quem se destina?
Destina-se a cidadãos que exerçam funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de
contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo FNDE,
como profissionais de educação da rede pública de ensino, técnicos, gestores públicos estaduais
portanto, qualquer cidadão que tenha interesse em conhecer as ações e os programas do FNDE.
Atenção! Estamos dando prioridade para o público: GOE, AOE e outros agentes administrativos.
Como acessar?
Antes de acessar, os interessados devem preencher a ficha de pré-matrícula, ou entrar em contato
com o tutor do curso ( PCNP Gildete, no Núcleo Pedagógico). Após o preenchimento o tutor efetuará
o cadastro e a matrícula no Sistema de Informação do Programa Formação pela Escola (Sife). Por
último, os nomes dos cursistas são exportados para o ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
Moodle e recebem o nome de usuário e senha de acesso ao curso. Lembrando que esse processo só
acontecerá mediante preenchimento das vagas (40 por turma)
Conheça o potal da FNDE: https://www.fnde.gov.br

CURSO OFERECIDO: PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)
Carga horária: 60 horas
Descrição: o Curso PDDE como um instrumento de transferência de recursos às escolas públicas de
ensino básico, visa fortalecer os princípios democráticos e a gestão participativa da escola pública,
uma vez que a comunidade escolar pode se organizar para definir a utilização dos recursos
repassados por meio do Programa. Explica também porque prestar contas dos recursos e descreve a
relação entre o PDDE e o controle social.
Objetivos gerais:
Compreender o PDDE como instrumento de transferência de recursos, inserido na política de
descentralização adotada pelo governo federal nos últimos anos.
Proporcionar informações básicas necessárias sobre a forma de operacionalização do PDDE, bem
como a devida prestação de contas.
Fortalecer os princípios democráticos e a gestão participativa da escola pública, promovendo,
inclusive, o controle social dos recursos públicos repassados aos estabelecimentos de ensino e as
unidades de apoio educacional pelo PDDE.
Metodologia
O cursista tem no máximo 30 dias para concluir o curso, observando calendário do programa e o
prazo de vinculação do tutor. Todo o material estará disponibilizado na plataforma Moodle e no
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ambiente SIFE WEB do portal do FNDE. Cada cursista será acompanhado e auxiliado por seu tutor,
que será responsável pela avaliação e conclusão do curso.
Os cursos contam com material didático em versão eletrônica, no ambiente virtual de aprendizagem
Moodle. Os textos são disponibilizados em arquivos do tipo PDF, em linguagem simples e acessível,
podendo ser impressos pelo cursista. Esse material é composto por: Caderno de estudos, Caderno de
atividades e vídeos, visando auxiliar o cursista e o tutor na condução das atividades pedagógicas.
Avaliação
A avaliação dos cursistas é realizada de duas formas: Autoavaliação, e Avaliação realizada pelo tutor.
Ao término do curso, o certificado de conclusão é disponibilizado ao cursista que alcançar
aproveitamento em todos os itens do processo de avaliação.
Cada módulo terá certificação do total de horas, homologado pela Portaria Conjunta CENP/ DRHU,
portanto, terá validade para fins de evolução funcional.
Como participar
Pré-inscrição: https://goo.gl/forms/s1FT6m6bbZHeGiYM2

Cronograma
Turma para 2018: Módulo PDDE
Início: 3/2018 e Término: 4/2018 ( sujeito a alteração)
Informações com Gildete – Núcleo Pedagógico

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP - DICA DAS EDUCADORAS - ED. JANEIRO/FEVEREIRO:
Solicitamos divulgação junto aos pares:
A USP acaba de finalizar a primeira edição deste ano do Dica das Educadoras, que está recheada de
cursos e oficinas: além do projeto de extensão da Faculdade de Educação para professores,
o Dica deste mês traz um curso semi-presencial de aperfeiçoamento, cursos de atualização e
oficinas.
Lembramos que o Dica é um informativo com atividades gratuitas elaborado especialmente para
as escolas públicas que compõem o Guia de Escolas do Programa de Formação de Professores da
Faculdade de Educação da USP.
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V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE (CNIJMA): MATERIAL DE
APOIO PARA A MOBILIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO :
Conforme publicado no Boletim nº 219 (de 27/08/2017, informação nº 02), as escolas estaduais,
municipais e privadas do Estado de São Paulo estão convidadas a participarem da V Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), cujo tema será “Vamos Cuidar do Brasil
cuidando das águas”.
Para subsidiar as equipes no processo de mobilização das redes de ensino, indicamos os seguintes
materiais de apoio (acesso aos links verificados em 23/01/18):
• Videoconferência “V CNIJMA” (10/10/2017) produzida pela SEE-SP e COE-SP: na videoteca da Rede
do Saber (www.rededosaber.sp.gov.br) e no link: https://goo.gl/rqzVYK
•Apresentação elaborada pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente:
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/apresentacao-V-CNIJMAresumida04-dezembro-2017.pdf
•Portaria
Interministerial
nº
9,
de
19/12/2017:
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/mec-portaria-interministerial-09- 19122017.pdf
•Vídeo Passo a Passo para participação na V CNIJMA: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/videopasso-a-passo-para-participacao-na-v-conferencia
•Passo a Passo para a Conferência Infantojuvenil de Meio Ambiente na Escola:
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/passo_passo_vcnijma_11112017.pdf SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Página 4 de 6
•
Folder
de
divulgação
da
V
CNIJMA:
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/folder_2017_vcnijma_versao_co
m_dada_04112017.pdf
•
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
a
Educação
Ambiental:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988- rcp00212-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192 .
Solicitamos o apoio de todos para divulgarem as diretrizes gerais frente aos Professores
Coordenadores, professores, estudantes e comunidade escolar, mobilizando as escolas para que
incluam essa ação no planejamento do primeiro semestre de 2018.
Lembramos que as escolas terão até 31 de março para realizarem a conferência e elaborarem o
plano de intervenção.
Importante: Em fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Comissão
Organizadora Estadual, divulgará o Regulamento Estadual para subsidiar as DEs no processo de
mobilização das redes de ensino. Contamos com a habitual colaboração.
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Para mais informações:
• Ministério da Educação Site oficial da V CNIJMA: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/ E-mail:
ambiental@mec.gov.br E-mail para comunicação de notícias: vcnijma@gmail.com Facebook:
https://www.facebook.com/V-cnijma-1990581417850986/ Telefone: 61 - 2022-9195/9192
• Comissão Organizadora Estadual - Estado de São Paulo: E-mail: vconferenciainfanto.sp@gmail.com
Blog:
https://vconferenciainfantosp.wordpress.com
Facebook:
https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp

PUBLICAÇÃO “PRÁTICAS ESCOLARES DE INCLUSÃO EDUCACIONAL: EXPERIÊNCIAS
COMPARTILHADAS POR EDUCADORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – VOLUME II”:
O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), divulga
o segundo volume da publicação “Práticas Escolares de Inclusão Educacional: experiências
compartilhadas por educadores da Rede Estadual de Ensino”.
A publicação foi organizada pela equipe NINC a partir de artigos e relatos recebidos de profissionais
da Rede, mediante chamada feita em meados de 2017 a todas as Diretorias de Ensino, por meio do
Boletim CGEB, dando continuidade ao Volume I, publicado em 2016.
A CGEB agradece imensamente a participação de todos os Professores, Professores Coordenadores,
Diretores, Supervisores de Ensino e Parceiros, pela escrita e envio dos diversos textos, e
parabenizamos pelos trabalhos realizados e sistematizados nesse registro.
Informamos que os artigos não contemplados poderão ser incluídos em uma terceira publicação
(Volume III), no próximo ano.
Esperamos que esta publicação promova a necessária visibilidade de práticas escolares que
contemplem a Educação para as Relações Étnico-Raciais, a Escolarização no Sistema Socioeducativo,
a Educação Escolar Quilombola, a Diversidade Sexual e Gênero, a Educação Escolar Indígena e o EJA
no Sistema Prisional, inspirando novas ações na Rede.
Para
acessar
a
publicação,
disponível
também
na
Intranet,
https://drive.google.com/file/d/1AYjIFo5hMTQA1woe9DRNSugC5UA7Wrp6/view

acesse

:

Pedimos a todas as Equipes Escolares que divulguem amplamente essa publicação junto aos
profissionais da Rede.
Boa leitura e boas trocas de experiências

