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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

CRONOGRAMA GERAL:
Eleições do Grêmio

Até 10/04/2018

Até 02/04/2018
Inscrições para a 14ª olimpíada brasileira de matemática das
escolas públicas – OBMEP 2018 - http://www.obmep.org.br/selecaoEscola.do
Reclassificação (entregar expediente – um por aluno - para Até 11/04/2018
homologação)
Novas turmas de ACD para homologação

Entregar o expediente até o dia 05 de
cada mês (de março a agosto)

ENCCEJA

Prova – 05/08/2018
Inscrições 16 a 27/04/2018

SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – 09/04/2018:
Informamos que se encontra aberto o formulário de Cadastro de Aulas/Classes para a próxima
Sessão de Atribuição de Aulas/Classes que ocorrerá em 09 de abril (segunda-feira). O
cadastro pode ser acessado a partir do link enviado por email.
O formulário estará disponível online até quarta-feira dia 04/04/2018 e após essa data será
fechado. Os saldos de aula serão conferidos e posteriormente publicados no site da
Diretoria de Ensino Leste 3 antes da atribuição de aulas/classes.
Ressaltamos que deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
1°. Inserir os dados relativos aos saldos (online) das classes/ aulas a serem atribuídas no link citado
acima, observando que devem ser preenchidos todos os campos constantes no respectivo
formulário;
2°. Entregar,
na
Diretoria de Ensino,
para
a
Comissão de Atribuição de Classes/Aulas o saldo (físico), devidamente preenchido no máximo até
as 12h00 do dia 05/04/2018 (quinta-feira) contendo a assinatura e respectiva identificação do
Diretor de Escola.
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OBSERVAÇÃO: Caso o saldo esteja cadastrado no formulário online e o físico não for entregue na
Diretoria de Ensino ou vice-versa, a aula não será atribuída. Portanto é necessária a entrega
dos DOIS SALDOS.
Para
quaisquer
esclarecimentos,
entrar
em
Comissão de Atribuição de Classes/Aulas da Diretoria de Ensino.

contato

com

a

QUESTIONÁRIO - PROJETO COMBATE A EVASÃO ESCOLAR
Senhores Diretores
Solicitamos que preencham o questionário acessando o link abaixo ATÉ 06/04/2018.
O Questionário servirá de subsídios para o Projeto de Combate à evasão da DER Leste 3.
O questionário DEVERÁ ser preenchido pelo Diretor ou pelo Vice-Diretor.
Segue link: https://goo.gl/forms/SO3dz54qc3SNGYgm2

PESQUISA - 2ª LICENCIATURA:
Senhores Diretores, favor divulgar:
A Secretaria da Educação está realizando uma pesquisa junto aos Professores da Educação Básica I e
II para identificar o grau de interesse em cursar uma segunda licenciatura, na modalidade à
distância, com carga horária total de 1.000 horas. O formulário está disponível na Secretaria Escolar
Digital e poderá ser respondido até o dia 06 de abril.

COMPETIÇÃO NACIONAL GRATUITA DE MATEMÁTICA ONLINE PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - COMPETIÇÃO “PLUS:
No período de 2 a 27 de abril de 2018 com base na plataforma educacional
russa Dragonlearn.com.br será realizada a Competição Plus, um grande concurso de matemática
para alunos do Ensino Fundamental I. Esta competição é para crianças de todo o país, com mais de
80 mil participantes de diferentes estados do Brasil já cadastrados.
O objetivo da competição é a promoção da matemática e o desenvolvimento do interesse pela
disciplina.
A competição é gratuita e acontece em um formato online no site dragonlearn.com.br. Os
exercícios interativos na forma de jogo foram criados de maneira compreensível para as crianças

CIRCULAR 243_-__02 DE ABRIL DE 2018

PÁGINA 3

desenvolverem um raciocínio criativo. As tarefas não exigem um profundo conhecimento do
currículo escolar.
Para participar da competição basta ter um computador, smartphone ou tablet com acesso à
Internet. O formato online da Competição PLUS de Matemática dá a oportunidade a cada criança de
testar seus conhecimentos independente do seu nível social, de conhecimento ou de sua localização
geográfica.
A competição PLUS é um verdadeiro festival de matemática e uma competição intelectual para
crianças que acontece em duas rodadas. A rodada de testes inicia no dia 26 de março de 2018, para
que os alunos possam praticar. Já a rodada oficial começará no dia 16 de abril de 2018. Um
convidado de honra clicará no botão «Iniciar» dando início automaticamente à competição nas
escolas de todo o país.
COMUNICADO EFAP:
Senhores Diretores, retransmitimos o Comunicado EFAP e solicitamos ampla divulgação:

PISA – CARTILHA DO PARTICIPANTE 2018:
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, por meio da
Diretoria de Avaliação da Educação Básica, está organizando a aplicação do PISA – Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes – em todos os estados brasileiros.
Neste momento o INEP está compartilhando a cartilha do participante do PISA 2018. Ela poderá ser
enviada em formato digital para os estudantes selecionados. Versão em pdf disponível no site do
Inep (http://portal.inep.gov.br/web/guest/pisa/cartilhas).
Temos ainda para divulgação, novos informes de resultados do PISA 2015, disponíveis no site do
Inep (http://portal.inep.gov.br/web/guest/acoes-internacionais/pisa/resultados).

DIÁRIO DE CLASSE:
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Senhores Diretores
A Resolução SE 36 de 25-5-2016, artigo 2º, parágrafo único estabelece que: “Caberá aos professores
manter atualizados os dados de frequência e avaliação dos alunos nos respectivos diários de
classe.”
Conforme o artigo citado e com o objetivo de facilitar a rotina do professor em sala de aula por
meio da tecnologia, informamos que, a partir desta data, o preenchimento do diário de classe
poderá ser realizado no formato digital pelo aplicativo móvel Di@rio de Classe ou pela
Plataforma Secretaria Escolar Digital, não mais sendo obrigatório o preenchimento do diário de
classe em papel.
Destacamos que os respectivos lançamentos no Di@rio de Classe deverão ser sincronizados com a
plataforma SED. Para o caso do lançamento direto via SED, é imprescindível o salvamento da
respectiva informação. O registro dos lançamentos nos banco de dados dos sistemas da SEE é a
condição indispensável para que fique desobrigado o registro em papel.
A escolha entre realizar os lançamentos diários no diário de classe em papel ou no formato digital é
facultativa. No entanto, os lançamentos ao final do bimestre deverão constar na Secretaria Escolar
Digital, conforme a resolução acima citada, artigo 2º, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”.
Destacamos que os lançamentos diários só poderão ser realizados nos sistemas caso a escola esteja
com o calendário escolar homologado e a associação do professor à classe completa, incluindo a
vinculação do professor à um horário da turma (Exemplo: Professora Maria dá aulas de Matemática
para a 2ª Série A todas as sextas-feiras, das 7:00 às 8:40). Estes procedimentos são realizados na
Secretaria Escolar Digital pela equipe gestora da escola.
Sobre as ferramentas digitais:
Secretaria Escolar Digital (SED)
A SED disponibiliza na categoria Diário de Classe para os perfis de professor, equipe gestora da
escola e Diretorias de Ensino as consultas e lançamentos que poderiam ser realizadas no diário de
classe em papel.
App Di@rio de Classe
O App Di@rio de Classe, disponível para dispositivos Android, permite que o professor realize
consulta das turmas, lançamentos de frequência, registros de aula, de avaliação e o fechamento
via smartphone ou tablet, com o objetivo de auxiliar na sua rotina dentro de sala de aula.
Todo o processo pode ser feito offline. Contudo, é necessário que o primeiro acesso no aplicativo
seja feito conectado à internet, para realizar o login. Após realizar os lançamentos diários offline,
deve-se conectar à internet para sincronizar os dados com a Secretaria Escolar Digital.
A versão do aplicativo para dispositivos iOS está sendo desenvolvida e será disponibilizada em
breve.
No caso de dúvidas sobre os sistemas, solicitamos entrem em contato pelo Portal de Atendimento
da Secretaria Escolar Digital (SED): https://atendimento.educacao.sp.gov.br

ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE INGRESSANTES PEB I E PEB II:
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Senhores Diretores:
Tendo em vista o Encontro Presencial do Curso de Ingressantes no dia 05/05/2018 na EE. Indiana
Zuycher S. de Jesus, das 08:00 às 12:00 solicitamos que notifiquem todos os ingressantes do
referido encontro.
Solicitamos que verifiquem junto aos seus docentes os que são Adventistas e informem a comissão
através de ofício.
Para os ingressantes Adventistas o curso será no dia 09/05/2018 na Diretoria de Ensino Leste 3, no
horário das 8:30 às 12:30.
CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE:
Senhores Diretores e Professores Coordenadores, solicitamos ampla divulgação junto aos Grêmios
Estudantis:
O momento mais aguardado do ano para os alunos compositores e cantores chegou! Estão abertas
as inscrições para a 3ª Edição do Concurso Vozes Pela Igualdade de Gênero. Em 2018, a iniciativa
traz o tema “Em todos os lugares. Em pé de igualdade”. Agora é só se inspirar e construir uma
canção bem bonita que agrade os júris técnico e popular.
A competição musical é uma parceria entre a Educação e o Ministério Público, com apoio da
gravadora Midas Music, e tem como objetivo conhecer e difundir a reflexão entre os estudantes
sobre o exercício efetivo dos direitos da mulher, como a promoção da igualdade e empoderamento
feminino em todos os âmbitos sociais, econômico e político, refletir a desigualdade na construção
de gênero e promover a participação plena e efetiva das mulheres na sociedade.
Critérios de participação:
• Poderão participar alunos regularmente matriculados e frequentes no Ensino Médio de curso
regular ou da modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, mediante adesão da escola;
• A inscrição poderá ser individual ou em grupo, caso em que será formado por até 5 (cinco)
alunos/as;
• Haverá 1 (um) professor/a orientador/a indicado/a pelos alunos que se responsabilizará pela
autenticidade da obra;
• Em caso de participação em grupo, é obrigatória a participação de uma integrante do gênero
feminino.
Apresentação do Trabalho
• Os/As participantes deverão produzir uma composição musical (letra e música), versando sobre o
tema “Em todos os lugares. Em pé de igualdade! ”
• Letra e música, em qualquer estilo musical, devem ser originais, inéditas e de autoria individual ou
do grupo.
• Os/As participantes (individual ou grupo) devem definir o Pseudônimo que será utilizado durante
o Concurso.
A música deverá ter um título.
• A letra da música deverá ser composta na Língua Portuguesa e respeitar o tema.
• Cada participante ou grupo poderá apresentar apenas uma música de sua autoria.
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• A execução da composição, em qualquer gênero musical, deverá ter duração de, no máximo,
3(três) minutos e 15 segundos, ser gravada em vídeo com imagem e som, ter sido produzida de
forma caseira ou profissional, com qualidade sonora audível, com ou sem acompanhamento.
• Deverá ser postada na plataforma YouTube devidamente habilitado de acordo com o seguinte o
padrão: o Título: Nome da Música o Nome do concurso: CONCURSO DE MÚSICA Vozes Pela
Igualdade de Gênero -3ªedição - 2018: “ Em todos os lugares. Em pé de igualdade”! o Descrição:
Nome da Diretoria de Ensino, Escola, nome do/as participantes e do (a) professor/a orientador/a.

Fase Escola: até 19/06/2018
A escola deverá formar uma Comissão Multidisciplinar, composta por profissionais que serão
responsáveis pela avaliação e seleção de até 05(cinco) músicas inscritas.
A critério da Direção da Escola deverá ser organizada uma votação, com a participação de alunos e
alunas, professores, gestores e comunidade escolar, para a seleção de 01(uma) Música (áudio), que
representará a escola nas fases subsequentes do Concurso.
A Escola será responsável por encaminhar a música mais votada, à Diretoria de Ensino até
19/06/2018 enviando os anexos abaixo:
➢ ANEXO 1 - Formulário Eletrônico de Inscrição devidamente preenchida, com a letra da música
anexada e o link do YouTube;
➢ ANEXO 2 - Ficha de autorização de participação para menores de 18 (dezoito) anos, devidamente
assinada pelo pai/responsável (será solicitado para os alunos selecionados para a Fase Final);
➢ ANEXO 3 - Declaração de liberação de direitos autorais da composição (será solicitado para os
alunos selecionados para a Fase Final).
➢ ANEXO 4 – Relatório da Escola com a informação de total de músicas, participantes e eventos
realizados para divulgação do Concurso.

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DO PREDIO 2016 E 2017, PDDE 2017 :

Senhores Diretores e Responsáveis pelas verbas repassadas pela FDE seguem abaixo os seguintes
informativos:
Referente à verba

Manutenção do Prédio parcela 2016, orientamos realizarem as

correções no sistema SEDE e AGUARDAR O RETORNO PARA ENCARTE DAS CORREÇÕES.

ANO

OBJETO REPASSE

NOME APM

SITUAÇÃO DA
PRESTAÇÃO
DE CONTA

2016

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA

EM REVISÃO

2016

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

FERNANDO PESSOA

EM REVISÃO

2016

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

ZIPORA RUBISNTEIN

EM REVISÃO
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do prédio parcela 2017, informamos que foi depositado o

valor em 28/12/2017 e podem ser realizados os serviços necessários, seguindo informações

do

Manual 03/2017 em conjunto com orientações do NOM e CAF.
Verba
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 2017

Referente

à

verba PDDE

Prazo para Utilização
Até 30/06/2018

2017 (educação

Prazo para Prestar Contas na DER
Até em 15/07/2018

básica,

mais

educação,

PDDE

estrutura), informamos que o sistema está aberto para digitação desde o fim do mês 11/2017.
Referente à verba PDDE

ESTRUTURA 2017, informamos que a parcela que entrou no final de 2017

teve retirada e depósito para que entre como repasse 2018. Sendo assim ela NÃO aparecerá como
saldo reprogramado de 2017.
Lembrando que as prestações

VOLTAM para encarte dos documentos

corrigidos, a UE deve fazer a correção conforme orientação do SEDE e reencaminhar via DER.
INFORMAÇÕES SOBRE A PLATAFORMA GDAE: A plataforma de digitação das prestações de contas foi
atualizada para Secretaria Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/), teremos que aprender juntos a nova
forma de interação do site (sabido que nós da diretoria não temos acesso, por isso orientamos que entrem
no site e mecham o quanto puderem para aprender o novo sistema). Em caso de erro no sistema ou até
mesmo falha orientamos encaminhar um print da tela e as informações do ocorrido para o e-mail
institucional (sed.suporte@educacao.sp.gov.br). Quaisquer dúvidas entrem em contato para que
possamos pesquisar também.

Curiosidades
Para consultar a verba PDDE existem duas formas:
1º http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc > Consulta Entidade
2º www.fnde.gov.br > Programas > PDDE ANO (2017) > PROGRAMA (Deixar em TODOS) > CNPJ (da
APM) > UF (São Paulo) > Município (SP) > TIPO DE ENTIDADE (TODOS)
Abrirá uma nova tela: Clicar no valor
Abrirá outra tela: (Canto esquerdo) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ------------- Digitar o
CNPJ da APM novamente que vai aparecer as UES REFERENTES. Clicar no nome da UE.
A consulta deve ser realizada pelos dois canais, pois um demonstra a conta em que o repasse foi efetuado
e o outro valor de custeio e capital separadamente.

Segue prestações não entregues – solicitamos entrega IMEDIATA:
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GDAE - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES

PDDE
PDDE
PDDE
PDDE
EDUC
MAIS
ESTRUTURA/
QUAL/PROEMI
BASICA EDUCAÇÃO
ACESSSÍVEL

1

E. E. ADHEMAR ANTONIO PRADO

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

2

E. E. ANDRÉ NUNES JUNIOR

Aguardando Avaliação e Pendente entrega prestação na DER
PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

3

E. E. ANÍSIO TEIXEIRA

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

4

E. E. ANTONIETA DE SOUZA
ALCÂNTARA

PENDENTE PDDE 2016, EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC,
QUALIDADE

5

E. E. BARRO BRANCO II

PENDENTE PDDE 2016,Aguardando Avaliação e Pendente
entrega prestação na DER PDDE MAIS EDUC

X

6

E. E. BELIZE

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA

X

7

E. E. BERNARDIM RIBEIRO

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC,
QUALIDADE

X

X

X

8

E. E. BRENO ROSSI

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

X

9

E. E. CARLOS HENRIQUE LIBERALLI

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

10

E. E. CARMELINDA M. PEREIRA

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

11

E. E. CESAR DONATO CALABREZ

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, Aguardando Avaliação
e Pendente entrega prestação na DER PDDE EDUC BASICA,
MAIS EDUC

X

12

E. E. COHAB INÁCIO MONTEIRO III

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

13

E. E. DÉCIO FERRAZ ALVIM

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

14

E. E. ERNESTINA DEL BUNO TRAMA

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

15

E. E. ESTHER FIGUEIREDO FERRAZ

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

16

E. E. FABIO AGAZZI

PENDENTE PDDE 2016, EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

17

E. E. FADLO HAIDAR

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

18

E. E. FERNANDO PESSOA

EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

19

E. E. FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
CORRÊA

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

20

E. E. FREDERICO MARIANO

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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21

E. E. FULVIO ABRAMO

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

22

E. E. GERALDINO DOS SANTOS

Aguardando Avaliação e Pendente entrega prestação na DER
PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

23

E. E. INDIANA ZUYCHER S. DE JESUS

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

24

E. E. ISAAC SCHRAIBER, PROFESSOR

Aguardando Avaliação e Pendente entrega prestação na DER
PDDE EDUC BASICA

X

DIETA ESPECIAL AGENDAMENTO DE VISITAS – DAAA:
Segue abaixo roteiro das escolas quanto as orientações de Dieta especial cadastrada via sistema
saesp II, nos dias 02 e 3 de Abril 2018.
Dia 03/04/2018
1º local: EE Mozart Tavares de Lima - 09:30 hs
Endereço: R. Marcos Gonçalves Correa, 21 - Vila Bela, São Paulo - SP,
2º local: EE Fabio Agazzi – 10:00/ 10:30 hs
Endereço: R. Álvaro da Costa, 60 - Jardim São Paulo, São Paulo - SP,
3º local: EE Humberto Dantas – 11:00 hs
Endereço: R. Álvaro da Costa, 60 - Jardim São Paulo, São Paulo - SP,
4º local: EE Alcides Boscolo – 12:00 hs
Endereço: Rua Miguel Ferreira Melo, 50 Jd. São Francisco, D.P.
5ºlocal: EE André Nunes Jr. – 12:30 hs
Endereço: R. Salvador de Paiva, 145 - Parque Sao Rafael, São Paulo - SP,

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
REPOSIÇÃO DE PARALISAÇÕES:
Comunicamos que foi autorizado pelo Sr. Chefe de Gabinete a possiblidade de reposição, conforme
abaixo:
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, considerando a autorização do Sr. Chefe de
Gabinete da Secretaria da Educação, quanto à possibilidade de reposição de faltas ocorridas em
virtude de paralisação, informa:
- A reposição das faltas relativas aos dias 08, 15 a 17 e 28 a 31/03; 28/04; 15/09; 27/10 e
10/11/2017 é viável e deve ser efetuada em 2018;
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- O objetivo precípuo desta reposição será a retirada das faltas da vida funcional do servidor, e
reposição financeira, nos casos em que houve o desconto;
Salienta-se que a reposição das faltas deverá ocorrer nas ausências pontuais dos demais docentes
regentes de classes/aulas, respeitando o mesmo campo de atuação, como por exemplo: falta
abonada, justificada, injustificada, médica, doação de sangue, serviço obrigatório por lei e qualquer
outra ausência cujo período não ultrapasse 15 (quinze) dias.
Por fim, solicita-se aos Diretores de Escola todo o empenho no processo de reposição dessas faltas,
que deem ciência aos docentes com faltas de paralisações não repostas, da possibilidade de
reposição para fins de regularização da vida funcional, conforme autorizo da Administração.
Caberá ao docente apresentar, formalmente, o seu interesse em efetuar a reposição (anexo I –
modelo enviado por e-mail), e estando de acordo, a unidade escolar deverá registrar a reposição
primeiramente no modelo anexo II (modelo enviado por e-mail) e posteriormente após visto do
Supervisor de Ensino, efetuar o devido registro no livro ponto e sistema Portaln et - Educação.
As demais orientações relativas à digitação da reposição, quais sejam, sistema, prazos, mês de
referência e retirada das faltas, observar as orientações enviadas em 2017 e acompanhar o
cronograma de Pagamento enviado pelo NFP.

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2018 :
Informamos que as inscrições para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2018 terão início
no dia 28 de março e irão até 28 de maio. O PJB é uma oportunidade para que jovens do Ensino
Médio de todo o país possam experimentar a jornada de trabalho dos deputados federais, com a
diplomação, posse e exercício do mandato como “Deputados Jovens”, durante cinco dias, na
Câmara dos Deputados, em Brasília. Os custos com a viagem, hospedagem e alimentação serão
subsidiados pela Câmara dos Deputados. O grande objetivo do PJB é fomentar nas escolas a
discussão de temas como política, cidadania e participação popular, entre outros, tais como:
• Possibilitar aos estudantes selecionados a vivência do papel do Deputado Federal, desde o
processo de elaboração das leis até seu debate e aprovação/rejeição, promovendo a reflexão e a
construção conjunta de soluções possíveis para questões nacionais;
• Propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina dos trabalhos legislativos na
Câmara dos Deputados, difundir o processo democrático e despertar para a reflexão crítica e a
participação política.
 Difundir os conhecimentos sobre o papel do Legislativo entre os estudantes de Ensino Médio;
 Gerar iniciativas de educação para a democracia nas escolas, em âmbito nacional;
 Incentivar o olhar crítico dos jovens para os problemas vivenciados em sua realidade;
 Promover a reflexão sobre democracia e cidadania dos jovens participantes;
 Desenvolver habilidades de argumentar, debater e buscar o consenso;
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 Desenvolver valores de respeito à diversidade, ética, inclusão, tolerância e busca do bem
comum.
CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
• Ter entre 16 e 22 anos até 31/12/2018 (ou seja, só podem participar do PJB quem nasceu entre
1996 e 2002);
 Estar matriculado(a) e frequentando regularmente a 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio, em escolas
públicas ou particulares, ou matriculado no 2º, 3º ou 4º anos do Ensino Técnico integrado ao Ensino
Médio;
 Não ter participado como “Deputado Jovem” em nenhuma outra edição do PJB.
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o NPE da DER Leste 3.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2018:
Informamos que o vídeo de divulgação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP 2018 já está sendo exibido nas principais emissoras de televisão do país! Clique no link
abaixo
e
assista
ao
vídeo
de
divulgação:
http://server22.obmep.org.br:8080/media/servicos/recursos/1467609.o
Lembramos que as inscrições se encerram em 02/04. Para inscrever a sua escola, clique no link a
seguir e siga as instruções: http://www.obmep.org.br/selecaoEscola.do
Solicitamos ampla divulgação.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA
TRANSPORTE:
Informamos a todas as Unidades Escolares, que possuem alunos com Necessidades Educacionais
Especiais, que devem encaminhar os documentos abaixo relacionados, ATUALIZADOS DE TODOS
OS ALUNOS, que já sejam atendidos pelo transporte (seja ele o Ligado ou das empresas “Cesar Reis”
e “WMW”) e dos alunos que não possuem atendimento de transporte.
Lembramos que as Unidades Escolares, devem também encaminhar estes mesmos documentos dos
alunos de matriculas novas (2018), para Avaliação da Equipe da Educação Especial, conforme o
artigo 4º da Resolução SE 27 de 09/05/2011.
Documentos a serem encaminhados:
1Laudo atualizado com CID;
2Consulta do Cadastro de Alunos na SED;
3Comprovante de Endereço;
4Ofício contendo as seguintes informações: nome, RA, horário de estudos, dias da semana,
telefone, CID(especificar deficiência), nome dos responsáveis, endereço, ano/série, data de
nascimento e idade. (Este item 4 somente para os alunos NOVOS.)
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Encaminhar tudo aos cuidados da Sra. Eliana Antunes da Educação Especial, em mãos. No caso de
alunos NOVOS, entregar tudo via protocolo.
Solicitamos também, que as Unidades Escolares já informem aos Pais e/ou Responsáveis, da
necessidade de Laudo atualizado com CID, uma vez que há a necessidade de agendar uma consulta
com o médico.
Período de Entrega: de 13/03/2018 a 06/04/2018.
A não entrega poderá impactar na perda do transporte, sob responsabilidade da escola.

ESPAÇO RESERVADO PARA OS GRÊMIOS ESTUDANTIS
EE BIBLIOTECÁRIA MARIA ANTONIETA FERRAZ - Etapas da Formação do Grêmio:

EEEI YERVANT KISSAJIKIAN – Formação do Grêmio Estudantil

Lembramos que as eleições e a escolha das chapas deverão ocorrer até 10/04/2018.
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ESPAÇO RESERVADO PARA O MMR
Nesta semana as escolas realizaram as Etapas Quebrando o problema e Identificando as Causas do
Problema – MMR 2018.

EE Bernardim Ribeiro

EE Sitio Conceição

EE Esther de Figueiredo

EE Geraldino dos Santos

EE Marcos Antonio

Lembramos que todos os planos de Melhoria devem ser enviados aos seus supervisores ATÉ
06/04/2018

ESPAÇO RESERVADO ÀS ESCOLAS
EE ANDRÉ NUNES - "Atividade de Português: Leitura e escrita. Diferentes gêneros textuais
apresentada pelos alunos do 5 ano E (Prof. Ieda) para a Coordenação da escola

EE ROCCA DORDALL Festa da Páscoa no Programa Escola da Família com muitas brincadeiras,
gincanas, pintura facial, recreação infantil, diversão e alegria! Entrega de mimos e ovinhos de
páscoa! A Escola agradece a todos que colaboraram para que nossa Festa acontecesse e fosse bemsucedida!
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EE ROCCA DORDALL - No dia 24/03 - sábado foi realizado o Dia do Bem em parceria com a Igreja
Cristã da Família com várias oficinas : Corte de cabelo, Escova e prancha, Exame de Vista,
Orientação bucal, Jurídica e Alimentar, Bazar, Aferição de pressão, Oficina de Pipas, Crochê,
Brincadeiras entre outras.. Nossos agradecimentos a todos que participaram e colaboraram para o
sucesso do Evento!

E. E. PROFº MARCOS ANTONIO COSTA: Páscoa Solidária e Premiação do Concurso de Melhor
Redação pelo aniversário do bairro, tema: "Nosso bairro ontem, hoje e amanhã"
Aluno contemplado:
Paulo Ryan - 5º ano E - Profª Zilene

EE MOACYR AMARAL DOS SANTOS:

Professora Cleide Serracini desenvolvendo com os alunos do 7 ano B
uma das ações de formação do ATPC para o projeto Matemática no dia-a-dia e Reunião para formação do grêmio
2018 com os representantes de sala, comissão eleitoral e a vice-diretora Élia Batista.
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EE JORGE LUIS BORGES - Atividade colaborativa em comemoração da Páscoa. A atividade teve
como objetivo, trabalhar valores de compartilhamento, moral, ética e confraternização entre os
alunos, estreitando laços e rompendo com as segregações dos grupos. As atividades propostas
envolviam um café colaborativo e tarefas utilizando o recurso Xbox 360 com Kinect. Os alunos
participaram também de jogos como: danças, esportes radicais, esportes olímpicos e desafios
lúdicos de grupo.

E.E. PROFESSOR JOÃO CASTELLANO – Páscoa

EE BELIZE - Reportagem sobre o basquete na escola – Acesse a reportagem no link abaixo pois vale
a pena ler e prestigiar a escola.
http://www.arearestritiva.com.br/um-lugar-onde-o-basquete-realmente-acontece-uma-visita-ao-ee-belize/

EE RECANTO VERDE E SOL: Mala Viajante do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais.
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EEEI COHAB INACIO MONTEIRO III – Atividades diversificadas

EE JARDIM WILMA FLOR - A Direção da EE. JD. WILMA FLOR, parabeniza todos os envolvidos na
comemoração da Páscoa.

