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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Profª. Virgínia Valéria   

Eleição do Grêmio Estudantil  

 E.E. Profª. Thayane Luzimara Costa Valcacer  

Projeto Interdisciplinar de Ciências e Geografia 

"Sistema Solar e as Quatros Estações" 6º Anos.  

E.E. Marquês de Tamandaré, Almirante 

Projeto: Desafios Matemáticos 
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E.E. Gal. Humberto de Souza Melo 

Projeto: Desafios Matemáticos 

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Projeto: Matemática Por toda Parte 

E.E. Prof. Cândido Gonçalves Gomide 

Alunas  Campeãs Invictas  dos Jogos Esco-

lares do Estado de São Paulo: Voleibol    

feminino Categoria infantil.  
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 SUPERVISÃO  

Caros Gestores; 

 O momento agora é de preparação para a realização da Reunião de N3 do mês de Junho. 

 O comitê irá analisar os sinalizadores para possíveis ações corretivas e ou complementares. 

Salientamos, que tanto para ações corretivas como ações complementares, se faz necessário alguns 

cuidados e atenção:  

Realizar brainstorming (apenas para Ação Corretiva);  

Para as Ação Complementar não se faz necessário a realização de brainstorming; 

Para ações o verbo deverá sempre estar no infinito;  

Para as etapas o verbo deverá estar sempre no gerúndio;  

Para cada ação devemos contempla-la com várias etapas de forma que tenham começo, meio e 

fim, bem explicitadas com prazos de aproximadamente dois meses. 

 Estamos disponibilizando o PPT com resultados/Junho, assim como o calendário atual de Junho. 

 Ao enviar o PPT da N3, juntamente com o Registro da Reunião, até dia 21/06/2018 imprete-

rivelmente, pois necessitamos do material para realização da reunião da N2 na Diretoria de Ensino. 

 Enviar o PPT para o e-mail  planoseresultados@gmail.com, tendo em vista os prazos reduzidos 

para análise e formatação da Reunião de N2 

 No site da Diretoria de Ensino link MMR, estão disponibilizados todos os materiais para realiza-

ção da N3. 

 Dúvidas Comitê MMR DE 3868-9786 ou pessoalmente no Núcleo Pedagógico 

 Caso o material não abra no Chrome utilizar Explorer. 

Segue o Calendário MMR Junho 

mailto:planoseresultados@gmail.com
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 AT - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Mandado de Segurança: Procedimentos a serem cumpridos pelas Unidades Escolares  

  

 Ao receber Oficial de Justiça na U.E. para notificação e entrega de Mandado de Segurança, 

as  deverão ser seguidos os procedimentos elencados: 

- apontar no próprio documento recebido a data, hora e identificação com carimbo do funcionário 

responsável pelo recebimento; 

- encaminhar no mesmo dia do recebimento, o documento digitalizado para o endereço:          

dent1at@educacao.sp.gov.br 

- até o próximo dia útil, a Unidade Escolar deverá entregar o documento original, acompanhado 

de Ofício e documentação pertinente ao caso, pessoalmente na Assistência Técnica da Diretoria    

Norte 1; 

- posteriormente, a Direção da Unidade Escolar comparecerá para assinar a documentação que 

será encaminhada à Vara da Fazenda Pública responsável pelo Mandado de Segurança. 

 Ressaltamos que os prazos acima estabelecidos deverão ser cumpridos improrrogavelmen-

te, tendo em vista o exíguo prazo que esta Diretoria de Ensino tem para elaborar informações e 

protocolar na Consultoria Jurídica da SEE. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato: 

Telefone: 3868-9783 

E-mail: dent1at@educacao.sp.gov.br 

mailto:dent1at@educacao.sp.gov.br
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 NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

TEMA A LÍNGUA DE BRINCAR – LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

DATA 13 de junho de 2018 

LOCAL Diretoria de Ensino Região Norte 1- Auditório – Rua Faustolo, 

281 – Água Branca. 

PÚBLICO ALVO PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL II ANOS FINAIS 

Convocamos 01 Professor de Lg. Portuguesa com aulas atribuí-

das nos 6ºs Anos e 01 Professor de Lg. Portuguesa com aulas 

atribuídas nos 7ºs Anos (se possível 2 professores, preferencial-

mente, caso contrário, apenas um por escola). 

HORÁRIO DAS 11H ÀS 17H 

RESPONSÁVEL MARCIA MECCA 

CONVOCAÇÃO 

Comunicado Sala de Leitura 

 A  Coordenação  da  Escola  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Professo-

res  “Paulo  Renato  de  Souza”,  por  meio  do  Centro  de  Referência em Educação “Mário Co-

vas” (CRE MC), com base no artigo 44, inciso III, “g” do Decreto 57.141/2011, em articula-

ção com  a  Coordenadoria  de  Gestão  de  Recursos  Humanos  (CGRH)  e  a  Coordenado-

ria  de  Gestão  da  Educação  Básica  (CGEB)  torna  pública a relação nominal de escolas que 

passam a integrar o Programa Sala de Leitura nos termos do artigo 1º da Resolução SE 76, 

de 28-12-2017. 

Prof. Antônio Francisco Redondo; 

Augusto de Macedo Costa; 

Clodomiro Carneiro; 

Eduardo Gomes Brigadeiro Cohab; 

Profa. Elizabeth Aparecida Simões Mesquita; 

Ilha da Juventude; 

Jacob Salvador Zvebil; 

Prof. Jácomo Stavale; 

Prof. Joaquim Luiz de Brito; 

Jornalista Ruy Mesquita; 

Prof Leônidas Horta de Macedo; 

Prof. Mariano, de Oliveira; 

Profa. Olinda Leite Sinisgalli; 

Prof. Renato de Arruda Penteado; 

Prof. Walfredo Arantes Caldas; 

Profa. Zoraide de Campus Helú. 

 

Equipe Sala de Leitura - Supervisor Luís Vanderlei , PCNP Márcia Mecca 



 

 

6 

Paola N. P. Pappalardo Analista Sociocultural (Bibliotecária)  

CURSO DE PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES 

 Solicitamos aos senhores gestores das escolas que possuem alunos imigrantes, 

que informem os interessados e suas respectivas famílias, sobre   essa oportunidade em manter 

um vínculo mais estreito com a nossa Língua    Portuguesa além de propiciar um reforço para a 

aprendizagem do idioma.  

Informamos que se encontram abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Português para 

Imigrantes. Curso aberto para todas as nacionalidades. 

As inscrições serão feitas pessoalmente nas Escolas Municipais, credenciadas para essa finalidade. 

Mais informações: CRAI - Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes de São Paulo –  

Rua Major Diogo, 834 – Bela Vista -  Tel. 2361-5069 ou 2361-3780. 

 

PCNP Interlocutores - Norival Ramos e Marcia Mecca 

A 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá de 03 a 12 de agosto de 2018 

no Pavilhão de Exposições do Anhembi. 

O evento é palco para o encontro das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país, 

apresentando seus mais importantes lançamentos para aproximadamente 700 mil visitantes em 

um espaço total de 85 mil m². 

Além da grande oferta de livros, a Bienal do Livro ainda conta com uma programação cul-

tural abrangente, mesclando literatura, gastronomia, cultura, negócios e muita diversão! 

QUANDO ACONTECE? 

De 03 a 12 de agosto de 2018 - Pavilhão de Exposições do Anhembi:  

Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – CEP 02012-021 São Paulo – SP. 

Horário de Visitação: 

Segunda à sexta-feira, das 9h às 22h (com entrada até as 21h) 

Sábados e domingos, das 10h às 22h (com entrada até as 21h). 

Mais informações: http://www.bienaldolivrosp.com.br/ 

Fonte: Site do CRB-8 (Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo – SP) 

25ª. BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO 

http://www.bienaldolivrosp.com.br/
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Norival C. Ramos PCNP – História  

PROFESSORES E ALUNOS DA REDE TÊM PACOTE OFFICE GRATUITO 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/professores-e-alunos-da-rede-tem-pacote-

office-gratuito/ 

 

 A parceria com a Microsoft prevê até cinco downloads por usuário para             

diferentes dispositivos. 

 Utilizar a ferramenta correta para o desenvolvimento das atividades escolares, seja a 

construção de um trabalho de Língua Portuguesa, ou então o projeto semestral do professor, tor-

na tudo mais fácil de ser conduzido. Para isso, nada melhor do que os alunos e os educadores da 

rede estadual paulista utilizarem o Pacote Office 365, disponível gratuitamente por meio da par-

ceria entre a Secretaria da Educação e a Microsoft. 

 

 Para adquirir o pacote, é preciso fazer o cadastro na página da Secretaria Escolar Digital (SED) e criar 

um novo endereço de e-mail. O registro para download vale para cinco dispositivos diferentes como o compu-

tador pessoal, tablet e/ou celular. 

 

 A parceria permite que educadores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) façam download gratuito de até cinco licenças para 

utilizar programas como o Excel, Outlook, OneNote e o Onedrive. 

 

Utilidade dos Programas 

 Velhos aliados das salas de aulas, o Word e o PowerPoint estão disponíveis no pacote. O 

editor de textos mais famoso do mundo permite a elaboração de atividades, provas, resumos e 

anotações de forma dinâmica. Já o PowerPoint permite que o professor diversifique suas aulas 

com apresentações que incluem vídeos, imagens e textos. 

 Ferramentas como o OneDrive auxiliam o professor na hora do armazenamento dos arqui-

vos em um só lugar e com menos uso de papéis. Apresentações em slides, vídeos e imagens es-

tarão lá sempre que necessários e com praticidade, basta ter acesso à internet no local. 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/professores-e-alunos-da-rede-tem-pacote-office-gratuito/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/professores-e-alunos-da-rede-tem-pacote-office-gratuito/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-fundamental
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-medio
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-medio
http://www.educacao.sp.gov.br/educacao-jovens-adultos
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Programa Escola da Família Norte1 

 

 O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da socie-

dade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.  

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A in-

tenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os 

mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, fede-

rações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetiva-

mente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a ampli-

tude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. 

Parabéns as escolas que desenvolveram ações.  

 

Juvelino Carabante 

PCNP de Projetos Especiais Norte1 
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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.  

 O documento deverá ser encaminhado com a urgência que o caso requer. E-mail encami-

nhado para as unidades escolares que ainda não entregaram. 

  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SPDOC 

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

documentos e processos), prevista para 25/06/2018, informamos que  estamos  aguardando 

a geração das senhas para os usuários. 

Foi enviado por e-mail em 08/05/2018, planilha com o apontamento dos usuários,    

orientamos que a planilha seja conferida e caso haja alguma alteração de usuários, que 

nos seja informado através deste e-mail eliciano.silva@educacao.sp.gov.br e michel-

le.souza@educacao.sp.gov.br , impreterivelmente até 18/06/2018. 

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

tramitar (enviar/receber) os documentos cadastrados no sistema. 

 Encaminhamos também no e-mail de 08/05/18 material  para treinamento  (atentar-se  

para os slides 34 a 44 - TRAMITAÇÃO),  como dito acima a escola apenas irá pesquisar, tramitar 

os documentos/processos quando os mesmo estiverem cadastrados no sistema pela Diretoria.  

  

Segue também 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 e  es-

taremos à disposição para sanar as dúvidas que aparecerão, junto à Equipe de Implantação do 

SPDOC da SEE. 

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

refeitório 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 possua), nome 

e cargo do solicitante. 

 

PESQUISA DE QUALIDADE DAS ENTREGAS DE CONJUNTOS DE ALUNOS 

Encaminhamos por e-mail, em 04/06/2018, Planilha com pesquisa de qualidade das entregas dos 

conjuntos de alunos, favor preencher e encaminhar para o correio eletrônico do NAD –            

dent1nad@educacao.sp.gov.br , impreterivelmente até 12/06/2018.  

 

  CESCOLAS  

 A Direção da E.E. Ítalo Betarello, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga para a função de 

Professor Coordenador Pedagógico para atuar no Ensino Médio no período da Tarde e Noite. As 

propostas deverão ser entregues a partir de 11/06/2018 até o dia 13/06/2018, na secretaria, aos 

cuidados da Direção. 

  A Direção da E.E Friedrich Von Voith, informa que dispõe de vagas para professores    

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

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

