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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura 

Formação Continuada – EMAI /PC – Prof. 

Patrícia Reis 

E.E. Prof. Maria Helena G. Arruda 

Posse do Grêmio Estudantil 2018 

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Posse do Grêmio Estudantil 2018 

E.E. Prof. Leônidas Horta de Macedo 

Oficinas: Biologia Prof. Joelma,  Fusão   

simples e Osmose, Arte  Prof.  Alessandra 

Escultura Copa de 2018. 
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E.E. Min. Oscar Dias Correia 

Projeto HIP HOP 8º Anos. 

E.E. Dr. Joaquim Silvado 

Atividades: Células (Prof. Elisangela e 1°s anos 

EM).   Pré-História. (Professor Celso Rocha e 6ºB) 

E.E. Brig. Gavião Peixoto 

Oficina de Rimas e Apresentação de Turbantes 

em parceria com o Centro da Juventude Perus. 

E.E. Dr. Augusto de Macedo Costa 

Eleição do Grêmio Estudantil 2018. 
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 GABINETE 

Feliz Dia das Mães !!! 
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 SUPERVISÃO  

COMISSÃO DE INGRESSANTES: 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES INGRESSANTES 2018– ENCONTROS PRESENCIAIS  

 A Comissão de Ingressantes informa que já estão agendados os Encontros Presenciais (EP) 

de Professores Ingressantes PEB I e PEB II. 

LOCAL: EE AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO 

R. Professor João Machado, 511 – Freguesia do Ó – SP - CEP: 02927-000 

CRONOGRAMA: 

Etapa/Edição Encontro Presencial Carga Horária Regras de Participa-
ção e 

PEB I – Etapa II 
2ª EDIÇÃO 

  
Data:24/05/2018 
Local: EE AUGUSTO 
RIBEIRO DE CARVALHO 
Período: noite 
Horário: 19:00 ás 
23:00h 
Ingressantes:07 

1º EP 
  

Ensino em Foco 

  
4 horas 

-Aprovados na Etapa I- 
FB 2ªEdição. 
-Reprovados na Etapa I 
– Fundamentos Básico – 
1ª Edição e também na 
Etapa I- Fundamentos 
Básicos  - 2ª Edição. 
-Reprovados na Etapa II 
– Ensino em Foco – 1ª 
Edição e que não partici-
param do Encontro Pre-
sencial. 
-O EP 1 realizado em 
2017 e não pode ser 
realizado novamente. 

PEB II – Etapa II 
3ªEDIÇÃO 

  
Data:24/05/2018 
Local: EE AUGUSTO 
RIBEIRO DE CARVALHO 
Período/Horário: 
Lembramos que o cur-
so deve ser realizado 
fora do horário de tra-
balho correspondente 
ao cargo do ingresso. 
Assim, os docentes 
PEB II que deverão 
realizar o  EP Etapa 2 
(Ensino em foco), po-
derão optar pelos se-
guintes horários de 
realização do curso: 
das 8:00 às 12:00 / 
das 13:00 às 17:00 / 
das 19:00 ás 23:00h, 
no mesmo local. 

Ingressantes:66 

1º EP 
  

Ensino em Foco 

  
4 horas 

-Aprovados na Etapa I- 
Fund.Básicos 4ª Edião, 
com data final de está-
gio probatório a partir 
de 12/07/2018. 
-Aprovados na Etapa 1 – 
Fundamentos Básicos 5ª 
Edição; 
- O EP 1 realizado em 
2017 e não pode ser 
realizado 

LEMBRETES IMPORTANTES:  

1) O Curso Específico de Formação aos Ingressantes das classes docentes do Quadro do Magistério é parte 

integrante do estágio probatório dos professores ingressantes, sendo obrigatória sua realização, segundo 

item XI das Instruções Especiais 2/2013 e item XV das Instruções Especiais nº 02/2014  

3) É responsabilidade dos cursistas acessar frequentemente seu e-mail cadastrado no Sistema, de modo a 

acompanhar em tempo, as informações e orientações a respeito do Curso de Ingressantes. 

Comissão de Ingressantes 
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Comunicado - Inserção dos dados do Conselho Escolar na SED 

 

Prezados Diretores de Escola e GOE,  

 

Uma gestão democrática implica na avaliação de modelos de gestão tradicionais e pressu-

põe mudanças nas relações interpessoais, introdução de uma nova cultura institucional e organi-

zativa à altura dos desafios impostos pelo século XXI. 

 

Recentemente, realizamos uma pesquisa em relação à Constituição do Conselho Escolar 

das escolas estaduais da nossa jurisdição e agradecemos a todos que, prontamente nos enviaram 

resposta. Está disponível, na Secretaria Escolar Digital (SED), o módulo Conselho de Escola.  

 

A utilização dessa ferramenta nos proporciona a Gestão automatizada das informações, 

informatização do processo de agendamento de reuniões ordinárias, extraordinárias, produção de 

Atas, inserção da Proposta Pedagógica da Escola, inserção das ações prioritárias a curto, médio e 

longo prazo, maior transparência, agilidade e facilidade no acesso à informação, emissão de Rela-

tórios Gerenciais e, possibilita ao Órgão Central consultar Atas e Relatórios.  

 

Desta forma, encaminhamos anexo, FAQ (perguntas e respostas) e Tutorial, que obje-

tiva orientar os Conselheiros de Escolas, as Unidades Escolares sobre a utilização da ferramenta 

“Sistema de Gestão de Conselhos de Escola”. Siga o Passo a Passo desta Ferramenta de Gestão 

construída para fortalecer o processo participativo e democrático do Conselho de Escola, enquan-

to instância máxima de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras da unidade escolar. 

 

É indispensável que haja o registro de todas as atas de reuniões do Conselho Escolar, lem-

brando que as datas das reuniões ordinárias estão homologadas no Calendário Escolar. 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Att. 

 

Luzia Regina Oliveira, Doni Trentin e Márcia Mecca 

    Gestão Democrática/ Conselho Escolar 
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Edital de Credenciamento para Docentes Candidatos ao Exercício das Atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário para o Ano Letivo de 2018. 

  

 A Dirigente Regional de Ensino da Região Norte 1, nos termos da Resolução SE 8 de 

31/01/2018, publicada em DOE de 2-2-2018, Seção I, pag.36, torna público o Edital de Credenci-

amento, em Nível de Diretoria de Ensino, para Professor Mediador Escolar e Comunitário, para o 

exercício da função em Unidades Escolares jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino. 

I- DAS INSCRIÇÕES 

 O candidato deverá realizar sua inscrição pessoalmente na SEDE da Diretoria de Ensino – 

Região Norte 1, situada à Rua Faustolo, n° 281 – Água Branca, São Paulo/SP, no setor de       

Protocolo, conforme segue: 

Período de inscrição: de 14 a 16 de maio de 2018. 

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

Não serão aceitas inscrições que não tenham sido protocoladas na Diretoria de Ensino Norte 1. 

Os interessados devem consultar o Edital na íntegra no site da Diretoria de Ensino Norte 1 

(denorte1.educacao.sp.gov.br) e Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar 

Sara Xavier dos Santos 

Luciane L. Conceição Miyamoto 

MMR – Método de Melhoria de Resultados 

Assunto: Entrega da N3 

O material referente à N3 deverá ser encaminhado até dia 16 de maio para o                   

e-mail –  planoseresultados@gmail.com, pois dependemos desse material para realizarmos a 

Reunião de N2 juntamente com a Dirigente de Ensino, um componente do Comitê Central /SEE, 

os Supervisores  e os Pcnp. 

Solicitamos especial atenção, quanto a valorização das discussões ao longo destas reuni-

ões, bem como seus registros (atas, pautas ou fotos), visto que é um momento valioso de refle-

xão, intervenção, escuta qualificada para as próximas etapas de correção e ajustes no Plano de 

Melhoria. Em caso de dúvida ou outra necessidade, por favor, entrem em contato. 

 

Atenciosamente, 

Comitê Regional MMR 
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 NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Professor: conheça a plataforma Dragonlearn, que oferece ferramentas gratuitas para 

alunos aprenderem matemática de forma interativa e divertida 

Com uma área exclusiva para educadores, a plataforma permite que os docentes acompanhem o 

progresso dos estudantes, por meio de estatísticas e informações sobre seu desempenho. 

  A plataforma DragonLearn, que desde o ano passado tem parceria com a Secretaria da 

Educação, oferece mais de 8 mil exercícios em forma de jogos, para alunos do 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. As tarefas são resultado do trabalho de uma equipe de profissionais 

como psicólogos, pedagogos, ilustradores, designers, desenvolvedores e analistas.  

Com uma área exclusiva voltada aos educadores, a plataforma permite que, ao cadastrar 

seus alunos, os professores acompanhem o progresso dos estudantes por meio de estatísticas e 

informações sobre tempo gasto por exercício e quais exercícios foram mais difíceis para o aluno 

resolver. 

Segue abaixo o endereço para maiores informações e cadastramento. 

EDITORA DISPONIBILIZA LIVROS DE SUSPENSE PARA DOWNLOAD GRATUITO 

O Corvo, de Edgar Allan Poe, é um dos livros de suspense disponíveis para download gratuito  

Sandra Yamaguchi PCNP- Matemática 

MCB RECEBE ORQUESTRA DE MÚSICOS REFUGIADOS 

 

          O Museu da Casa Brasileira (MCB) recebe em seu palco Carlinhos Antunes e Orquestra Mun-

dana Refugi para uma apresentação especial no Dia das Mães. O grupo, com músicos refugiados 

de diversos países, inclui em seu repertório composições próprias e temas tradicionais da Palesti-

na, do Irã, da Guiné, do Congo e do Brasil, além de cantos árabes e persas. Seus integrantes utili-

zam instrumentos como kanun, acordeom, piano, violino, cítara chinesa, bouzouki, entre outros.  

 

Domingo, 13, às 11 horas Entrada franca. 

Museu da Casa Brasileira – Av. Faria Lima 2.705 – Tel. 11 3032-3727 

 

Norival C. Ramos - PCNP História 

https://dragonlearn.com.br/
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Norival C. Ramos PCNP – História  

Você é fã de suspense? Então, vai gostar de saber que tem exemplares deles te esperando 

para download gratuito! São obras consagradas como O Corvo, de Edgar Allan Poe, 

e Partes do Eu, de Augusto dos Anjos. 

Especializada nos gêneros terror, suspense e fantasia, a Editora Darkside Books liberou 

alguns clássicos da temática em sua plataforma online de previews. Além de visualizar as obras 

disponíveis, o leitor ainda pode conferir prévias de lançamentos e outras obras consagradas, co-

mo Psicose, de Robert Bloch. Para baixar, não é preciso fazer cadastro, apenas acessar a pla-

taforma: https://issuu.com/darksidebooks - Fonte: Universia Brasil 

Paola N. P. Pappalardo Analista Sociocultural (Bibliotecária)  

MOMENTO PAPO DE MÃE: DAS TELAS PARA O MEMORIAL 

 

           O programa Momento Papo de Mãe sairá das telas da TV Cultura para um evento gratuito, 

no Memorial da América Latina, amanhã, 12, véspera do Dia das Mães. As jornalistas Mariana 

Kotscho e Roberta Manreza promovem encontro com o público na Biblioteca Latino-Americana.  

            

            O tema será Mãe Polvo – É possível dar conta de tudo? Na televisão, o programa vai ao ar 

de segunda a sexta-feira pela manhã e, à tarde, aborda o universo materno/paterno e mostra dú-

vidas diárias e novos desafios a cada fase dos filhos. Também traz respostas e discussões sobre 

esses questionamentos, com exemplos de famílias reais e orientação dos mais renomados especi-

alistas do País. Ainda participam da conversa a advogada trabalhista Cintia Lima, que vai tirar dú-

vidas sobre os direitos das mães que trabalham fora ou em casa, e a psicóloga Cecília Russo Troi-

ano, autora do livro Vida de equilibrista.  

 

           O intuito do evento é promover a participação da plateia que poderá dar depoimentos e 

fazer perguntas. Haverá atividades para as crianças e sorteios de brindes. Amanhã, 12, das 9 às 

12 horas Entrada franca. 

Memorial da América Latina; Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664; Barra Funda – 2769-8098 

https://issuu.com/darksidebooks
https://issuu.com/darksidebooks
https://issuu.com/darksidebooks
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SOY LATINO: NOVIDADES DE RITMOS E SABORES 

 

             As principais atrações da comunidade latina em São Paulo estarão presentes no 6º Festival 

Soy Latino, que acontece amanhã, 12, na Praça Cívica do Memorial da América Latina. O evento reuni-

rá as tendências culturais, artísticas, sociais e gastronômicas de sete países (Cuba, Peru, Colômbia, 

Chile, Bolívia, México e Paraguai). Entre as atrações, a apresentação do grupo paulistano de música 

cubana Quimbará; da cantora Celina Castro, de El Salvador; dos DJ’s Gabriela Ubaldo, Branca, Bruno 

Gadelha e Montoya. O público também será convidado a participar da aula de dança com o professor 

Luiz Guarany ao som dos sucessos latinos dos cantores Luis Fonsi, Maluma e Anitta. Na gastronomia, o 

restaurante peruano Inkahuasi participa com as delícias do país andino, além do food truck Tex Mex El 

Chivito e Los Mendozitos, com seu bar itinerante de vinhos produzidos na região de Mendoza, Argenti-

na. Amanhã, 12, das 12 às 21h Entrada franca. 

MOSTRA HOMENAGEIA ARTISTAS E PERSONALIDADES NEGRAS 

            

             Amanhã, 12, o Museu Afro Brasil inaugura a exposição isso é coisa de preto – 130 anos da 

abolição da escravidão. A mostra, com curadoria de Emanoel Araújo, destaca a definitiva presença ne-

gra na arte, história e memória brasileiras. Nos 130 anos da abolição da escravidão (1888), o Museu 

Afro Brasil ressalta a competência, o talento e a resistência negra nos campos da arquitetura, artes 

plásticas, escultura, ourivesaria, literatura, música, dança, teatro, idioma e costumes. A mostra destaca 

a produção dos séculos 19 e 20, por meio de pinturas, fotografias, litografias, esculturas e desenhos 

que evidenciam e valorizam a fundamental contribuição africana e afro-brasileira na construção do Pa-

ís. Mulheres e homens negros que marcaram época na recente história brasileira em suas respectivas 

áreas, tais como o médico Juliano Moreira, o poeta Luiz Gama, o escritor Manuel Querino, a cantora 

Elza Soares, o editor Francisco Paula Brito, os músicos Dorival Caymmi, João do Vale, Cartola, Milton 

Nascimento, Luiz Melodia, Jamelão, Pixinguinha, Paulinho da Viola e Itamar Assumpção, a bailarina 

Mercedes Baptista, o abolicionista José do Patrocínio, a atriz Ruth de Souza, o jogador Pelé, (foto) Ma-

dame Satã, entre outros, estão entre as personalidades negras representadas na mostra. Amanhã, 12, 

às 11 horas (abertura) de terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia-

entrada) Entrada franca aos sábados Até 29 de julho. 

Museu Afro Brasil - Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº Parque Ibirapuera –Telefone (11) 3320-8900  

AS ROSAS DA BULGÁRIA 

          Museu da Imigração recebe o evento As Rosas da Bulgária, da Escola Búlgara de São    

Paulo. Na programação haverá concerto de alunos e músicos búlgaros com a participação especial 

da banda Bálkãn Neo Ensemble com o líder Martin Lazarov e a apresentação de dança com a    

sociedade búlgara. Amanhã, 12, a partir das 10 horas Entrada franca 

Museu da Imigração - Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 Mooca – Telefone (11) 2692-1866 

Norival C. Ramos PCNP – História  
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  CNAD - NÚCLEO  DE ADMINISTRAÇÃO  

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL 

Prezados Diretores (as)  

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

Inventário Anual. O mesmo deverá ser preenchido, assinado e carimbado pelo responsável do cadastramento 

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

Solicitamos às escolas que ainda não entregaram, que o documento deverá ser encaminhado com a urgência 

que o caso requer.  

 Qualquer dúvida ou mais detalhes, estamos à disposição.  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SPDOC 

Tendo em vista a Implantação do Sistema SPDOC (sistema de gestão e controle de documentos e 

processos), prevista para 15/05/2018, informamos que ainda estamos aguardando a geração das senhas 

para os usuários. 

Foi enviada por email em 08/05/2018, planilha com o apontamento dos usuários, orienta-

mos que a planilha seja conferida e caso haja alguma alteração de usuários, que nos seja infor-

mado através deste email ou eliciano.silva@educacao.sp.gov.br e michel-

le.souza@educacao.sp.gov.br , impreterivelmente até 16/05/2018. 

Neste primeiro momento a unidade escolar, apenas utilizara o sistema para pesquisar, tramitar 

(enviar/receber) os documentos cadastrados no sistema. 

Encaminhamos também no email de 08/05/18 material  para treinamento  (atentar-se para os slides 

34 a 44 - TRAMITAÇÃO),  como dito acima a escola apenas ira pesquisar, tramitar os documentos/processos 

quando os mesmo estiverem cadastrados no sistema pela Diretoria.  

  Segue também link com tutorial no yotube: https://www.youtube.com/results?

search_query=tutorial+spdoc+completo 

 Lembramos que o sistema vem para facilitar e modernizar a gestão dos documentos e estaremos a 

disposição para sanar as duvidas que aparecerão, junto a Equipe de Implantação do SPDOC da SEE. 

 

FOTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SGI – SISTEMA DE GESTÃO DE IMÓVEIS. 

Solicitamos para as escolas que ainda não enviaram, que nos encaminhem no email den-

t1nad@educacao.sp.gov.br , fotos das dependências da unidade escolar (fachada, muro em torno da escola, 

quadra esportiva coberta e descoberta, sala de aula apenas 1, laboratórios, refeitório e terrenos). 

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+spdoc+completo
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+spdoc+completo
mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br
mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br

