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  NIT - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

Publicações Circular 2018 

Prezados; 

 Informamos que os arquivos enviados para publicações na circular durante o ano,         

deverão ser  encaminhados até um dia antes de sua publicação no Site da Diretoria de       

Ensino, ou seja, toda Quinta - Feira às 12h. Inclusive semanas com feriado. 

 Salientamos que só serão aceitos para publicação os arquivos enviados pelos e-mails         

Institucionais: Administrativo ou Pedagógico. 

 Os arquivos deverão ser encaminhados para o e-mail: dent1nit@educacao.sp.gov.br 

 

Publicação de Fotos 

 As Unidades Escolares podem enviar no máximo 5 Fotos (Por Semana) em anexo      

para Publicação, com uma BREVE/SUCINTA descrição no corpo do e-mail.  

 Em caso de dúvidas entre em contato com o NIT - DE Norte 1. 

 

Robson - Diretor/NIT 

E.E. Dona Suzana de Campos 

Acolhimento dos Alunos 2018 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Senhores Gestores,   

 Informamos que no mês de fevereiro/18 estarão abertas as inscrições para novos candida-

tos à Bolsa Universidade, no âmbito do Programa Escola da Família, para início das atividades nas 

escolas em março de 2018.  

 Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período de 06/02 a 03/03/18:  

06 a 15.02.18 - inscrição de novos candidatos à bolsa de estudos;  

06 a 19.02.18 - prazo para entrega da documentação pelos candidatos nas Diretorias de En-

sino;  

06 a 21.02.18 - aprovação no site das fichas de inscrição dos novos candidatos pelas Direto-

rias de Ensino e pelas Instituições de Ensino Superior;  

22.02.18 - processamento da classificação e divulgação dos resultados para as Diretorias de En-

sino e candidatos;  

22 a 28.02.18 - encaminhamento pelas DEs dos bolsistas classificados para início das ativi-

dades nas escolas em 03/03/18;  

03.03.18 - apresentação e início das atividades nas escolas dos novos bolsistas.  

Projetos Especiais - Juvelino/Norival 

ARTE CUSQUENHA E AS CORES NA HISTÓRIA 

 

 O Museu de Arte Sacra de São Paulo (MASSP) promove gratuitamente duas palestras. No 

dia 21, a artista plástica e arquiteta especialista em Conservação e Restauro nas áreas de Arte 

Sacra (pintura e imaginária) e Arquitetura (arte mural), Silvana Borges, ministra palestra “A Arte 

Cusquenha”, na qual abordará a história e simbologismo; iconografia e sincretismo; coleções e 

estilo; e materiais e técnicas. Com o tema As cores também têm uma história, a pós-doutora pelo 

Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Uni-

versidade de São Paulo, Vanessa Beatriz Bortulucce apresenta ao público, no dia 24, considera-

ções gerais sobre o estudo da história das cores. 

Museu de Arte Sacra de São Paulo Av. Tiradentes, 676 – Luz – capital 

Dia 21, quarta-feira, às 15 horas; dia 24, sábado, às 10 horas 

Informações e inscrições: (11) 5627-5393, mfatima@museuartesacra.org.br 

Norival C Ramos - PCNP História 
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CURSO GRATUITO DE GRAMÁTICA E REDAÇÃO 

 

 O Projeto Redigir, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo, 

recebe inscrições de interessados em seu curso de Comunicação e Cidadania com ferramentas da 

Língua Portuguesa. Com duração de um semestre, as aulas apresentam conceitos de gramática e 

redação, além de debates sobre temas atuais. O objetivo do curso é tornar a comunicação cotidi-

ana dos alunos mais eficiente. Os encontros ocorrem semanalmente na própria Universidade. O 

curso é voltado para jovens e adultos que tenham concluído o ensino fundamental e não tenham 

estudado em universidades públicas. A idade mínima para a inscrição é de 16 anos e não há idade 

limite. Para participar do curso, os interessados devem comparecer à ECA e preencher uma ficha 

de inscrição. Os documentos necessários para a inscrição: cópia de RG, cópia de compro-

vante de renda de todos que contribuem na renda da casa e cópia de comprovante de 

escolaridade do último nível cursado (ensino fundamental, médio ou superior, se hou-

ver). 

 Os candidatos serão selecionados com base em critérios socioeconômicos. O resultado será 

divulgado em março, quando também se iniciam as aulas. Departamento de Jornalismo e Editora-

ção da Escola de Comunicações e Artes da USP Bloco 2 – Sala 13; Av. Prof. Lúcio Martins Rodri-

gues, 443 Bloco 2 - Sala 13 Cidade Universitária Butantã – Capital. Inscrições presenciais: nos 

dias 16, 17, 23 e 24 (não haverá inscrição na semana do Carnaval), às sextas-feiras, das 9 às 14 

horas e das 18 às 21 horas; aos sábados, das 9 às 14 horas. Informações: (11) 3091-1499,    

projetoredigir@gmail.com, https://goo.gl/83m8fU 

Marcia Mecca - Língua Portuguesa 

Senhores Gestores, 

 

 O Instituto da Oportunidade Social (IOS), em parceria com a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, mediante Acordo de Cooperação celebrado em 12/06/2017, publicado no 

DOE de 14 de junho de 2017, oferece cursos gratuitos (incluindo o material didático) em Adminis-

tração e Tecnologia da Informação aos alunos de camadas socioeconômicas menos favorecidas do 

Ensino Médio e/ou com deficiência física, visual ou auditiva, na faixa etária de 15 anos 

(completos) a 24 anos, com direcionamento para atuar no mercado de trabalho. As inscrições po-

dem ser efetuadas presencialmente nas Unidades do IOS até 21/02. Com o intuito de viabilizar-

mos a participação dos alunos no projeto, solicitamos o apoio das DEs para divulgação do proces-

so seletivo em todas as escolas do Ensino Médio. Clique aqui para obter o folder de divulgação. 

Quaisquer dúvidas ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com Luciene Santana: lucie-

ne.santana@educação.sp.gov.br ou acessar os links https://goo.gl/cjXi5u e https://goo.gl/UdZj6T 

Norival C Ramos - PCNP História 

mailto:projetoredigir@gmail.com
https://goo.gl/83m8fU
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Atenção Professor: o Cine Caixa Belas Artes concede sessões gratuitas de cinema para alunos 

 O Cine Caixa Belas Artes, considerado um dos principais cinemas de rua e patrimônio 

histórico e afetivo da cidade de São Paulo, foi reaberto em 2015, após três anos fechado. Em sua 

nova fase, instituiu um programa educativo, o Educativo no Belas, que oferece sessões gratuitas 

de cinema para alunos e professores durante os meses de funcionamento oficial das escolas. As 

sessões, que acontecem de segunda à quinta-feira, às 10h30, têm como diferencial o acompa-

nhamento de um monitor habilitado e a distribuição gratuita de pipoca e suco para todos os parti-

cipantes. 

  Para agendar, basta enviar um e-mail para comunicacao@caixabelasartes.com.br, 

com os seguintes dados: data desejada, nome da escola, endereço, responsável pelo passeio, fai-

xa etária dos alunos, número de alunos e professores que participarão da sessão e o filme pre-

tendido. O programa educativo possui mais de 200 títulos para escolha, que são cuidadosamente 

selecionados pela equipe da programação do cinema. 

  O Cine atende até 140 alunos por sessão e recomenda que esteja presente, no mínimo, 

um professor para cada 20 alunos. O Cine Caixa Belas Artes não se responsabiliza pelo transporte 

dos participantes até o cinema. Para mais informações, entre em contato pelo e-

mail comunicacao@caixabelasartes.com.br 

“ Quando se trata de leitura, de promovê-la na escola ou em outro lugar, ou quando se discute a 

experiência do professor como leitor, é importante ter presentes os diversos estágios por que 

passa um leitor, porque a formação não se dá de uma só vez, nem do modo único ou mecânico. 

Tornar-se leitor é processo que ocorre ao longo do tempo e de distintas maneiras para diferentes 

pessoas. ” 

CADEMARTORI, Lígia. O professor e a literatura: para pequenos, médios e grandes. Belo Hori-

zonte: Autêntica, 2. Ed., 2012.  

Essa obra se encontra no acervo da Biblioteca da DE Norte 1. Temos um rico acervo na área edu-

cacional, venha nos visitar! 

Funcionamos de 2ª. à 6ª. das 8h às 17h. dent1bib@educacao.sp.gov.br e (11) 3868-9782 

PAOLA N. P. PAPPALARDO  

ANALISTA SOCIOCULTURAL - BIBLIOTECÁRIA  

http://www.caixabelasartes.com.br/
mailto:comunicacao@caixabelasartes.com.br
mailto:comunicacao@caixabelasartes.com.br
mailto:dent1bib@educacao.sp.gov.br
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  CNFI - NÚCLEO DE FINANÇAS  

ADIANTAMENTOS 

 

PEME – DEZEMBRO/2017 

 O prazo de entrega da prestação de contas do referido repasse encerrou em 

22/12/2017, portanto, solicitamos à Unidade Escolar, abaixo relacionada, que ainda não pres-

tou suas contas, que regularize a situação com a urgência que o caso requer, a fim de evitarmos 

mais prejuízos: Zoraide de Campos Helú 

 

 

PNAE/2017 (Sistema Portalnet) 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PEME – DIGITAÇÃO NO SISTEMA PORTALNET – PNAE/2017 

 Informamos que está disponível no sistema PNAE (no PORTALNET) o lançamento das Pres-

tações de Contas do PEME - Programa de Enriquecimento de Merenda Escolar, referentes ao exer-

cício de 2017. 

 Relacionamos abaixo, Unidades Escolares, por período de repasse, que não lançaram/

finalizaram as prestações de contas. Solicitamos a regularização, com a urgência que o caso re-

quer: 

 

NOVEMBRO/2017 

Felícia de Rinaldis Franco, Jacob Salvador Zveibil, Maria Helena Gonçalves de Arruda, 

Noé Rodrigues e Zoraide de Campos Helú. 

 

DEZEMBRO/2017 

Augusto Ribeiro de Carvalho, Cândido Gonçalves Gomide, Felícia de Rinaldis Franco, Ja-

cob Salvador Zveibil, Jornalista Ruy Mesquita, Maria Helena Gonçalves de Arruda, Noé 

Rodrigues e Zoraide de Campos Helú. 

 

 

(Os dados desta Circular foram atualizados às 12h00min, do dia 08 de fevereiro de 2018).  
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  CNAD - NÚCLEO  ADMINISTRAÇÃO  

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL 

Prezados Diretores (as) 

Informamos que está disponível no sistema GEMAT, no menu Dúvidas, o modelo do Termo de In-

ventário Anual, (que também foi encaminhado por correio eletrônico em 31/01/2018). 

Solicitamos que o mesmo seja preenchido, assinado e carimbado pelo responsável do cadastramento 

(aquele que possui a senha) e pela Direção da escola. 

A entrega do documento solicitado deverá acontecer, impreterivelmente, até 

12/03/2017, diretamente no Núcleo de Administração. 

Lembramos que o sistema GEMAT está disponível desde 2011, e após capacitação realizada em 

2013, todos os cadastros de bens do legado já foram efetuados e os novos bens são cadastrados por este 

Núcleo, quando da doação dos mesmos, restando para unidade escolar as atividades de recebimento de 

bens e etiquetas, identificação física dos bens e informar a Diretoria quando da necessidade de baixa patri-

monial, seja por Furto ou doação de Inservíveis. (Modelos para os processos de Furto / Doação de Materiais 

Inservíveis e Doação de Materiais permanentes –PDDE, encaminhados no email de 31/01/2018) 

Colocamos-nos a disposição para quaisquer dúvidas ou maiores orientações, se necessário agendar 

atendimento presencial. 

RECUPERAÇÃO/REFORMA DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO DE ALUNO – CADEIRAS E CARTEIRAS) – 2018 

 Prezados Diretores, 

 Informamos que procederemos à  demanda de recuperação de mobiliários - 2018, através do con-

trato entre a FUNAP – Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel e a SEESP. 

 Caso haja interesse de sua unidade escolar, encaminhamos email em 24/01/2018, contendo ori-

entações para seleção das peças a serem encaminhadas para reforma, lembramos que todos os modelos são 

aptos a reforma, e vídeo para a conscientização. 

 Posterior à seleção dessas peças, a UE deverá encaminhar sua manifestação para esta DER NT1, aos 

cuidados do NAD NT1 – Núcleo de Administração, através de ofício contendo as informações necessárias, 

conforme modelo também em anexo, para que possamos analisar a viabilidade do atendimento. 

 Para um melhor planejamento de nossa equipe de trabalho, solicitamos que as manifestações sejam 

entregues, impreterivelmente, até 19/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA). Entregas após a data mencionada 

serão analisadas em outra oportunidade! 

 Importante lembrar, que deverá ser observada na seleção, a data de validade da garantia do material.  

Todo mobiliário entregue pela FDE contem etiqueta com essa data. Estando na garantia, a empresa, fornece-

dora do objeto, é que deverá ser acionada por esta DER NT1 para reposição do produto. 

Lembramos que é imprescindível que as Escolas se empenhem em prol do Programa de Reformas, pois sem 

as devidas justificativas, poderemos ter problemas no não recebimento de novos conjuntos de Alunos em 

2018/2019. 

 Quaisquer dúvidas ou mais detalhes, favor entrar em contato com a Equipe do NAD NT1, através do 

correio eletrônico dent1nad@educacao.sp.gov.br. 

mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br


 

 

 A direção da E.E. Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga 

para a função de Professor Coordenador do Ensino Médio, período manhã e noite. As propostas 

deverão ser entregues nos dias 15 e 16 de fevereiro. As entrevistas serão realizadas nos dias 19 

a 21 de fevereiro. 

 A Direção da E.E. Prof. Flamínio Fávero, informa que necessita de professores eventuais 

para os períodos: (Manhã, Tarde e Noite), Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio.  

 A Direção da E.E. Ana Siqueira da Silva, informa que dispõe de 01 (uma) vaga para Coor-

denador Pedagógico – Ensino Médio/Fundamental, período manhã e tarde. Os interessados deve-

rão entregar suas propostas nos dias 14/02 e 15/02. As entrevistas serão realizadas no dia 

16/02/2018 às 16h00 na Unidade Escolar. 

 A Direção da E.E. Prof. Cynira Stocco Fausto, informa que dispõe de 01 (uma) vaga para a 

função de Professor Coordenador Pedagógico para atuar nos Anos Iniciais, das 9h30 às 18h30. As 

propostas deverão ser entregues nos dias 19 e 20/02/2018, na secretaria, aos cuidados da      

Direção. As entrevistas serão realizadas no dia 21/02/2018, às 10h.  

 A Direção da E.E. Pasquale Peccicacco, informa que  dispõe de 01(Uma) vaga para Profes-

sor Coordenador Ciclo I. As propostas serão recebidas de 14/02 à 16/02 das 9h às 16h na       

Unidade Escolar. 

 A Direção da E.E. Jacob Salvador Zveibil, informa que dispõe de uma vaga para Professor 

Coordenador – Ensino Médio no período tarde e noite. As propostas serão recebidas de 09 à 14 de 

Fevereiro de 2018, às 17h. 

 Direção da E.E. Parque Anhanguera, informa que necessita de professores eventuais para 

os períodos: (Manhã, Tarde e Noite), Ciclo II e Ensino Médio.  

 A Direção da E.E.  José Oscar Abreu Sampaio, informa que Dispõe de 1 vaga (Uma) para 

Professor Coordenador do Ensino Fundamental Ciclo I, período manhã e tarde. A apresentação de 

propostas deverá ser entregue na Unidade Escolar até 19/02/2018, no horário das 9h as 17h.  

 A Direção da E.E. Prof. Jacomo Stávale disponibiliza uma vaga de Professor Coordenador 

para o período Tarde/Noite. As propostas deverão ser entregues até o dia 15/02/2018 e entrevis-

ta no dia 16/02 em horário a ser agendado.   

 

  ESCOLAS 

8 


