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 SUPERVISÃO  

Convocação 

1º Encontro de Grêmios Estudantis da DE Norte 1 – “Construção da Rede de Relacionamentos e 

Desenvolvimento de Projetos Colaborativos”. 

A Dirigente Regional de Ensino convoca para a Orientação técnica: 1º Encontro de Grêmios 

Estudantis da D.E. Norte 1 - Construção da Rede de Relacionamentos e Desenvolvimento de    

Projetos Colaborativos”. 

Local: E.E. Raul Cortez (Ao Lado da Diretoria de Ensino Norte 1) 

Rua: Faustolo, 213 - Água Branca - São Paulo/SP 

Data: 29/05/2018 (Terça - Feira) 

Público Alvo:  

Professor responsável pelo Grêmio Estudantil e Presidente ou Vice do Grêmio. 

Manhã: Escolas de Anos Finais e Ensino Médio – Horário: 08h30 às 12h30 

Tarde: Escolas de Anos Iniciais – Horário: 13h30 às 17h30 

Comissão Grêmio Estudantil  - D.E. Norte 1 
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Norival C. Ramos PCNP – História  

 

 NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

10º Concurso de Desenho e Redação da CGU  

 “Ser honesto é legal” é o tema da 10ª edição do Concurso de Desenho e Redação reali-

zado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU. O objetivo da inicia-

tiva é despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e 

à cidadania, por meio do incentivo à reflexão e ao debate destes assuntos nos ambientes educaci-

onais. O Concurso é direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas públicas e 

privadas de todo o Brasil, e as inscrições estão abertas até 31 de agosto. 

 Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos poderão concorrer com 

trabalhos do tipo "Desenho". Nas categorias de 6ºao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao 3º do 

ensino médio, incluindo alunos matriculados na modalidade jovens e adultos (EJA) os alunos po-

derão concorrer com trabalhos do tipo “Redação”. E ainda na categoria Escola Cidadã, as escolas 

poderão concorrer com trabalhos do tipo “Plano de Mobilização”. Serão premiados os três primei-

ros de cada categoria com tablets,notebooks e certificados. 

 A escola pode mobilizar todos os seus alunos para discutir o tema e produzir trabalhos, 

contudo, deve selecionar apenas um (01) trabalho de cada categoria (série escolar) dentre todos 

os produzidos para concorrer nesta edição. 

 Guia do Professor, que aborda valores relacionados à honestidade, ética e cidadania, e 

sugere atividades a fim de que os conceitos possam ser compreendidos por estudantes de todas 

as idades.  

Para conferir o edital completo e mais informações, acesse: www.portalzinho.cgu.gov.br/

concursos/10o-concurso-de-desenho-e-redacao-da-cgu-2018 
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PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – ATÉ 13/06 

 

           Solicitamos o empenho na divulgação da edição 2018 do Prêmio Nacional de Educação 

Fiscal, lançado em abril e com inscrições abertas até 13 de junho. A novidade desta edição é a 

premiação de sete vencedores: três na categoria Escolas; dois na categoria Instituições; e 

dois na categoria Profissionais de Imprensa. Ao todo, serão distribuídos R$ 43 mil reais em pre-

miação. O prêmio objetiva promover e disseminar a cultura sobre a importância socioeconômica 

dos tributos, a busca da correta e regular aplicação dos recursos públicos, bem como a efetiva 

participação da sociedade no acompanhamento, controle e aplicação desses montantes, de modo 

que o pagamento dos impostos, mais que uma obrigação determinada por lei, seja parte de um 

processo que pode e deve ser o caminho para a redução das desigualdades sociais no Brasil e 

para a tão sonhada melhoria de qualidade de vida para todos os brasileiros. 

As inscrições poderão ser realizadas pelo site http://www.premioeducacaofiscal.org.br. As 

premiações ocorrerão no dia 28 de novembro de 2018, em Brasília, Distrito Federal. Todas as 

orientações encontram-se no regulamento da edição http://

www.premioeducacaofiscal.org.br/regulamento2018/  

Equipe de Matemática 

COMEÇA HOJE O MAIOR EVENTO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS DO PAÍS 

 

           Destinada aos contadores de histórias e ouvintes, a Oficina Cultura Oswald de Andrade 

realiza a 8ª edição do Encontro Internacional Boca do Céu de Contadores de Histórias. O evento 

bienal promove um espaço de reflexão, criação e ação cultural, com foco na arte da palavra. As 

atividades são livres e abertas ao público.  

             

       A edição traz seis artistas internacionais, mais de 40 convidados brasileiros e cerca de cem 

atividades distribuídas em mais de 6 espaços culturais da cidade. Este é o maior evento de conta-

dores de histórias do País. E oferece diferentes abordagens da arte da narração, que possam ser-

vir de base para ações educativas, culturais, sociais e estéticas, focando na importância que as 

narrativas orais ainda têm nos dias de hoje.  

            

A arte narrativa ocupa um espaço nas culturas humanas, assim como as artes visuais, o teatro, a 

música e a dança. Além da Oficina Oswald de Andrade, de hoje, 22, ao dia 25, o evento também 

terá ações complementares nas Fábricas de Cultura das regiões Norte e Sul, ambas instituições da 

Secretaria da Cultura do Estado gerenciadas pela Poiesis. 

              

            A programação completa pode ser conferida no site http://bocadoceu.com.br. Oficina 

Cultura Oswald de Andrade Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo De hoje, 22, ao 

dia 26, sempre das 9 horas às 18h30 Informações: (11) 3221-4704 



 

 

6 

SISEM-SP ABRE INSCRIÇÕES PARA O 10º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS 

 

           O Sistema Estadual de Museus (Sisem-SP), instância da Secretaria da Cultura do Estado, abre inscri-

ções para o 10º Encontro Paulista de Museus (10EPM). O evento, principal reunião das instituições museoló-

gicas paulistas, será realizado de 18 a 20 de julho, em parceria com a ACAM Portinari, no Memorial da Améri-

ca Latina, com o tema Gestão e Governança. Um dos destaques da programação será a honraria a ser conce-

dida ao professor Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, o primeiro a receber a recém-criada medalha Wal-

disa Rússio Camargo Guarnieri – que homenageia um dos principais nomes da história da museologia bra-

sileira. O evento terá ainda conferência internacional do diretor da Fondazione Brescia Musei, Luigi 

Di Corato; o painel Desafios éticos contemporâneos para museus, com a procuradora federal dos Direitos 

do Cidadão, Débora Duprat; uma série de Painéis Digitais com os temas Democratização de processos mu-

seológicos e Ações de fomento à participação; eleições de representantes regionais e de novos membros do 

Conselho de Orientação do Sisem-SP; e entrega de certificados a instituições que aderiram ao Cadastro Esta-

dual de Museus (CEM-SP). Outro atrativo do 10EPM é a programação integrada com as oficinas em parceria 

com o Centro de Pesquisa e Formação (CPF) do Sesc-São Paulo, além de palestras, seminário e painel no 

Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP), que discutem o legado de Waldisa 

Rússio ao setor. Informações e inscrições: (11) 3339-8208 - www.sisemsp.org.br/epm 

PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL 

 O prêmio “Professores do Brasil” é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) junta-

mente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de profes-

sores de escolas públicas. Podem participar todos os professores da Educação Básica no exercício 

da atividade docente em estabelecimentos de ensino dos sistemas públicos de ensino federal, es-

taduais/distrital e municipais e, ainda, das instituições educacionais comunitárias, filantrópicas e 

confessionais, conveniadas aos sistemas públicos de ensino. Para concorrer, os professores devem 

enviar um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos, registrando uma experiên-

cia, um processo vivido ou mesmo uma conversa entre alunos e professores. 

Assim, além de participar do processo de premiação, os professores desenvolvem um exercício de 

reflexão sobre a própria prática, o que garante o aprimoramento dos processos de ensino e 

aprendizagem. Ressaltamos que os relatos de prática pedagógica premiados em edições anterio-

res ou que já tenham sido publicados não poderão concorrer e apenas poderão ser inscritos os 

relatos de prática docente com resultados comprovados durante o ano letivo de 2017 ou 2018 

(até final do período de inscrições). 

 Após efetuar o cadastro, os professores também poderão contar com o apoio de um curso 

auto instrucional para auxiliar na produção do relato, intitulado “Na trilha das boas práticas”, que 

traz a experiência de professores premiados em edições anteriores. 

Informações: O Portal do prêmio pode ser acessado por meio do link: http://

premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/ Para fazer a inscrição acesse: http://ppb.mec.gov.br/login 

Marcia Mecca PCNP – Língua Portuguesa 

http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
http://ppb.mec.gov.br/login
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Download gratuito de livros da trilogia indianista de José de Alencar 

 

Baixe gratuitamente os livros com temática indianista do autor José de Alencar 

José de Alencar foi um escritor e político brasileiro: fundou o romance de temática nacional, foi 

patrono da Academia Brasileira de Letras e Ministro da Justiça durante o segundo reinado. Suas obras esta-

vam, em sua maioria, relacionadas ao projeto de construção da cultura brasileira. 

O Indianismo – que faz referência à idealização do indígena, por vezes retratado como um mítico 

herói nacional – foi uma das principais tendências do Romantismo no Brasil e tema de três obras de Alen-

car: O Guarani, Iracema e Ubirajara. 

Baixe gratuitamente a trilogia indianista do autor, que revela a identidade brasileira de acordo com sua 

perspectiva: 

 

O Guarani: Explicação poética para as origens da terra natal do autor, representando o que aconteceu 

com a América na época da colonização europeia: o filho da "virgem dos lábios de mel" com um colo-

nizador português representa o primeiro cearense, fruto da união das duas raças; 

Iracema: Explicação poética para as origens da terra natal do autor, representando o que aconteceu 

com a América na época da colonização europeia: o filho da "virgem dos lábios de mel" com um colo-

nizador português representa o primeiro cearense, fruto da união das duas raças; 

Ubirajara: A obra tem o índio Ubirajara como protagonista da história, representando a base da forma-

ção do povo brasileiro, na visão do nacionalismo romântico: reconstrói a imagem dos indígenas, de-

fende sua cultura e tenta evidenciar as diferenças com os europeus. 

Para baixar esses livros, basta fazer login no site da Universia Brasil. 

CAMINHADA DE OUTONO 2018-PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

 A Caminhada de Outono teve início em abril 2018, pelos acompanhamentos realizados pre-

sencialmente e pelas fotos e relatos enviados pelas escolas, percebemos que ela tem sido muito 

proveitosa e está enriquecendo as ações do Programa Escola da Família. Parabéns para todas as 

Escolas. 

 Gostaríamos ainda de lembrar que o caminhar possibilita entender a disposição e a convi-

vência entre as pessoas nos locais percorridos; consiste também em permitir ao caminhante a sen-

sação de liberdade e leveza que a correria cotidiana lhe rouba; em consentir prazeroso descanso 

ao cansado das obrigações sociais; o entrar em sintonia e identificação com os participantes do 

grupo. 

Paola N. P. Pappalardo Analista Sociocultural (Bibliotecária)  

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/23/913658/27-livros-jose-alencar-download-gratis.html
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HOMENAGEM DIA DAS  MÃES 

No mês de maio as escolas pertencentes ao Programa Escola da Família comemoraram o Dia 

das Mães.  Parabéns aos Educadores que prepararam ações para esta data tão importante. 

Juvelino Carabante - PCNP Escola da Família  
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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.  

 Foi encaminhado em 24/05/2018 e-mail para as unidades escolares que ainda não entre-

garam. 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 docu-

mentos e processos), informamos que estamos aguardando a geração das senhas para os usuá-

rios. 

  

 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 utilizará o sistema para pesquisar e tramitar 

(enviar/receber) os documentos cadastrados no sistema. 

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

ra os slides 34 a 44 - TRAMITAÇÃO). 

  Segue o link com tutorial no youtube: 

 https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+spdoc+completo 

  

 Lembramos que o sistema vem para facilitar e modernizar a gestão dos documentos. Esta-

remos à disposição para sanar as dúvidas. Equipe de Implantação do SPDOC da SEE. 

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+spdoc+completo
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  CESCOLAS  

 A Direção da E.E. Ana Siqueira da Silva informa que necessita de professor Eventual de 

Biologia para o período da Manhã. 

 A Direção da E.E Prof. Thayane Luzimara Costa Valcacer possui vagas para professores 

eventuais nos períodos: Manhã ( Fund. II  e Médio) e Tarde (Ciclo I).  

 A Direção da E.E. Chiquinha Rodrigues informa que dispõe de vaga para Zeladoria. Os  

interessados deverão entrar em contato com a Unidade Escolar. 

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

 Solicitamos para as escolas que ainda não enviaram, que nos encaminhem no e-mail: 

dent1nad@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, re-

feitório e terrenos). 

  

SOLICITAÇÕES DE PROCESSO ÚNICO DE CONTAGEM DE TEMPO – PUCT 

 Comunicamos que a partir de 21/05/2018, as solicitações dos processos “PUCT” poderão 

ser encaminhas, também, para o e-mail : martins.kebbe@educacao.sp.gov.br aos cuidados do 

Sr. Eduardo – NAD- Núcleo de Administração. 

 Deverão constar na solicitação, nome completo do interessado, RG, número do 

processo (caso possua), e número da caixa onde o processo está arquivado (caso pos-

sua), nome e cargo do solicitante. 

mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br
mailto:martins.kebbe@educacao.sp.gov.br

