
 

 

Circular Nº 22 – 15 de Junho de 2018 

Priscila Matucci M. Cardoso 

Dirigente Regional de Ensino 



 

 

DESTAQUES DA SEMANA...........................................................................................01 

GABINETE...............................................................................................................04 

SUPERVISÃO...........................................................................................................05 

NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO.....................................................................................07 

NAD - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO...........................................................................11 

ESCOLAS................................................................................................................12 

 

 

 

  SUMÁRIO 



 

 

1 

 

  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre 

 Projeto Interdisciplinar de Ciências e         

Geografia "Poesia Meio Ambiente" 6ºˢ Anos. 

E.E. Friedrich Von Voith 

Agradecemos  o desempenho de todos o 

corpo docente , discente , funcionários e  

comunidade  pela belíssima festa Junina.   

E.E. JOÃO SOLIMEO 

Parceria da Escola com a Casa de Cultura da 

Brasilândia, Peça teatral: A Nova roupa do 

Rei. Parabéns Prof. Sérgio 

E.E. Profa. Virgínia Valéria 

Festa Junina  
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E.E. Dr. Agenor Couto de Magalhães 

"Semana do Meio Ambiente". Agradecemos o     

empenho da professora de Ciências Roseli da 

Silva Oliveira Rodrigues, pelo belo trabalho 

desenvolvido.  

E.E. Brig. Gavião Peixoto 

Leitura Deleite com Alunos da Profa. Eva - 3° Ano C  

E.E. Suzana de Campos 

Festa Junina 

E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão 

Sarau - Dia dos Trabalhadores 
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E.E. Marquês de Tamandaré, Almirante 

Projeto Feira das Nações 

E.E. Prof. Júlio de Faria e Souza 

Festa Junina 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Festa Junina 

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Reunião de Pais 



 

 

4 

E.E. Dr. Joaquim Silvado 

Prof. Celso Rocha 7ºAno - Maquetes das civiliza-

ções Pré-colombianas. Profa. Angélica: Ensino 

Médio Mascotes da Copa. Prof. Clayton: Roda de 

conversa, convidados Julia Martins e Alex      

Minduin, Movimentos Sociais 3°E Noturno.    

Parabéns pelas propostas! 

E.E. Edgard Pimentel Rezende                    

Parabenizamos a nossa aluna Kawanny Silva 

Pacheco - 3º Ano B, pela Menção Honrosa   

OBMEP 2017 .  

 

 GABINETE 

Comunicado  

Assunto: Reposição de dias de efetivo trabalho escolar e carga horária   

 Considerando que a paralisação dos caminhoneiros afetou os serviços de transporte, ali-

mentação escolar, prejudicando em algumas regiões do estado, os serviços escolares e a impor-

tância que a reposição de dias de efetivo trabalho escolar e aulas não ministradas, no período de 

24/05 a 04/06/2018, representa no processo de escolarização dos alunos e que o acompanha-

mento dessas atividades, quando subsidiadas por orientações didáticas- pedagógicas que viabili-

zem o integral cumprimento da função docente, representa no processo de aprendizagem, comu-

nicamos as orientações a serem adotadas em relação aos registros das respectivas compensa-

ções de ausências dos servidores: 

 A reposição deverá ser efetivada com: a alteração do calendário escolar (artigo 

5º, § 2º da Resolução SE 57/17); reposição das ausências do professor da classe, ou no 

caso dos demais servidores, com o acompanhamento das atividades acima citadas. 

 Caberá ao servidor apresentar, formalmente, o seu interesse em efetuar a reposição e  

estando de acordo, a unidade escolar deverá efetuar o devido registro no livro ponto e sistema 

Portalnet – Educação, de modo que fique regularizada a vida funcional e financeira, nos casos em 

que houve o desconto. 
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DECRETO Nº 63.461, DE 11 DE JUNHO DE 2018 

 Dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas estaduais nos dias da participação 

do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2018 

 

MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, a re-

alizar-se na Rússia; 

Considerando que no horário da realização dos jogos disputados pela Seleção Brasileira todas as 

atenções estarão voltadas para esse evento; e 

Considerando, contudo, que o fechamento parcial das repartições públicas estaduais nos dias de 

jogos deve se efetuar sem redução das horas de trabalho semanal a que os servidores públicos 

estão sujeitos nos termos da legislação vigente, 

Decreta: 

Artigo 1º - O expediente das repartições públicas estaduais nos dias de jogos da Seleção Brasi-

leira na Copa do Mundo FIFA 2018 fica disciplinado na seguinte conformidade: 

I - nos dias em que os jogos se realizarem na parte da manhã, o expediente terá início a partir 

das 14:00h; 

II - nos dias em que os jogos se realizarem no período da tarde, o expediente se encerrará às 

12:00h. 

Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º deste decreto, os servidores deverão com-

pensar as horas não trabalhadas, observada a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos, até 

31 de outubro de 2018. 

§ 1º - Caberá ao superior hierárquico determinar, em relação a cada servidor, a compensação a 

ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. 

§ 2º - A não compensação das horas de trabalho acarretará os descontos pertinentes ou, se for o 

caso, falta ao serviço no dia sujeito à compensação. 

Artigo 3º - As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que 

tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados no artigo 

1º deste decreto. 

Artigo 4º - Caberá às autoridades competentes de cada Secretaria de Estado e da Procuradoria 

Geral do Estado fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto. 

Artigo 5º - Os dirigentes das Autarquias estaduais e das Fundações instituídas ou mantidas pelo 

Poder Público poderão adequar o disposto neste decreto às entidades que dirigem. 

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de junho de 2018. 
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Comunicado  

Assunto: Procedimentos referentes à reposição de dias letivos e/ou aulas nos períodos em que 

acontecerem os jogos da seleção brasileira. 

 

 Visando orientar as autoridades educacionais, professores, pais e comunidade escolar em 

relação aos horários de jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia e seus efeitos nas escolas da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, mais especificamente sobre os procedimentos 

referentes à reposição de dias letivos e/ou aulas nos períodos em que acontecerem os jogos da 

seleção brasileira, ponderamos o que segue: 

 

-Cada unidade escolar, com base no Decreto Estadual de nº 63.461/2018, deverá, por meio de 

seu Conselho de Escola, dimensionar os dias e/ou aulas não ministradas e elaborar Plano de Re-

posição que garanta 200 dias de efetivo trabalho escolar para os cursos de organização anual e 

100 dias para os de organização semestral; 

 

-Posteriormente, a unidade escolar deverá encaminhar o Plano de Reposição à Diretoria de Ensino 

Regional para parecer do Supervisor de Ensino e homologação do Dirigente Regional de Ensino; 

 

-Caberá à Diretoria de Ensino Regional analisar e homologar os Planos de Reposição encaminha-

dos pelas respectivas unidades escolares, avaliando-os em sua pertinência e viabilidade, bem co-

mo acompanhar o cumprimento das atividades neles propostas; 

 

-Para fins de reposição, poderão, inclusive em caso de cursos semestrais, serem utilizados, na 

seguinte ordem de precedência; o contraturno, os sábados, o recesso escolar do mês de julho e 

os dias em que não tiverem sido previstas atividades regulares na unidade escolar; 

 

-A critério do superior hierárquico, as unidades escolares que contarem com período noturno e 

cujo expediente tenha se encerrado às 12:00h, em virtude da realização de jogos no período da 

tarde, poderão retomar o expediente e suas atividades regulares às 19:00h; 

 

-As unidades escolares, deverão, por meio do Conselho de Escola, notificar os alunos e os pais 

sobre a reposição de dias letivos e/ou de aulas, e afixar, em local visível, as datas e os horários 

estabelecidos nos respectivos Planos de Reposição. 
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PROJETO SALA DE LEITURA 

 

(Resolução SE 76, de 28-12-2017, que dispõe sobre a instalação de Salas e Ambientes de Leitura 

nas escolas da rede pública estadual) 

 

 O Projeto Sala de Leitura só poderá ser atribuído em agosto, do presente ano letivo, visto 

que ainda haverá atribuição de aulas centralizada. 

Para participar do projeto, interessado deverá: 

1- Estar inscrito (conforme lista – site da Diretoria); 

2- Entregar projeto que atenda as necessidades da escola; 

3- O candidato deverá estar adido (se efetivo), com aulas de permanecia (se categoria F) ou rea-

daptado. 

3.1 – Quando readaptado é necessário verificar se existe autorização (CAAS) para trabalhar com 

alunos. 

 

Comissão de acompanhamento do Projeto na DE NORTE 1: Luís Vanderlei (Supervisor de Ensino) Márcia  

Mecca (PCNP).  

  

 

ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

 Informa-se que os senhores receberão visitas do Diretor do Núcleo de Obras (NOM), Ro-

drigo Molina e do Técnico de Informática (NIT), Fábio, a fim de verificar as necessidades de repa-

ros e manutenção de sua Unidade Escolar. 

 

 

CALENDÁRIO MMR 

 

 Reitera-se comunicado do Comitê Regional MMR da Diretoria de Ensino Região – Norte 1, 

de que as reuniões N3 deverão ocorrer no período de 14 a 20/06/2018.  O Comitê está à disposi-

ção para colaboração no Gestão em Foco. 



 

 

 

 SUPERVISÃO  
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PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

 Convocando os servidores da região de abrangência da Diretoria de Ensino Norte 1, nos termos do 

inciso I, artigo 7º, da Resolução SE-61, de 6/6/2012, alterada pelas Resoluções SE-104, de 28-12-2012, SE-

55, de 22-8-2013 e considerações específicas do § 3º, artigo 7º da Resolução SE 08/18, conforme segue: 

Orientação Técnica: “Ministério Público e Educação à serviço da cidadania” 

Data: 19 de junho de 2018 terça-feira) 

Local: E.E. Martin Egidio Damy – Rua Paulo Garcia Aquiline, 406 - Brasilândia, São Paulo – SP. Telefone: 

(11) 3921-3300. 

Público Alvo: TODOS os Professores Mediadores, vice-diretores e diretores das escolas que não con-

tam com vice-diretor, independente do segmento que atendem. 

AGENOR COUTO DE MAGALHÃES DOUTOR 

ALÍPIO DE BARROS 

ANA SIQUEIRA DA SILVA 

ANILZA PIOLI PROFESSORA 

ANTONIO CÂNDIDO C. GUIMARÃES FILHO  

ANTONIO CARLOS FERREIRA NOBRE  

ANTONIO EMÍLIO SOUZA PENNA  

ANTONIO FRANCISCO REDONDO  

AUGUSTO DE MACEDO COSTA  

AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO  

CÂNDIDO GONÇALVES GOMIDE  

DJEKUPE AMBA ARANDY 

EDUARDO GOMES BRIGADEIRO 

ELISIO TEIXEIRA LEITE III 

ERMANO MARCHETTI 

FRANCISCO FARIA NETO 

FRIEDRICH VON VOITH 

GERALDO HOMERO FRANCA OTTONI 

HUMBERTO DE SOUZA MELLO GENERAL 

ILHA DA JUVENTUDE 

ÍTALO BETARELLO 

JACOB SALVADOR ZVEIBIL 

JÁCOMO STÁVALE PROFESSOR 

JOÃO NOGUEIRA LOTUFO 

JOAQUIM LUIZ DE BRITO 

JOAQUIM SILVADO 

JOSE ALTENFELDER SILVA 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

LEÔNIDAS HORTA DE MACEDO 

MANOEL DA NOBREGA PADRE 

MARIANO DE OLIVEIRA PROFESSOR 

MARILENA PIUMBATO CHAPARRO  

MARQUES DE TAMANDARÉ ALMIRANTE 

MATHIAS AIRES 

NOSSA SENHORA DO RETIRO 

OCTAVIO MONTEIRO DE CASTRO PROFESSOR 

OSCAR BLOIS 

OSCAR DIAS CORREIA MINISTRO 

OTTO DE BARROS VIDAL PROFESSOR 

ELIANA PASSUELO, PROF. 

PASQUALE PECCICACCO 

PAULO TRAJANO DA SILVEIRA SANTOS  

PIO TELLES PEIXOTO PROFESSOR 

PIO XII 

RAUL ANTONIO FRAGOSO PROFESSOR 

REGENTE FEIJO 

REPUBLICA ARGENTINA 

REPUBLICA DA COLÔMBIA 

SALVADOR LIGABUE  

SILVIO XAVIER ANTUNES  

THAYANE LUZIMARA COSTA VALCACER  

ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO  

GRUPO 1 

Das 8h30 às 12h30m 

https://www.google.com.br/search?q=escola+estadual+martin+egidio+damy&oq=escola+estadual+martim+e&aqs=chrome.1.69i57j0l5.14379j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CACILDA BECKER 

CARLOS FREDERICO WERNECK LACERDA  

CHIQUINHA RODRIGUES 

CLODOMIRO CARNEIRO 

CRISPIM DE OLIVEIRA PROFESSOR 

CYNIRA STOCCO FAUSTO 

DALILA DE ANDRADE COSTA 

EDGARD PIMENTEL REZENDE 

ELIZABETH APARECIDA SIMÕES MESQUITA 

EULICE SILVIO MENDONÇA DA SILVA 

FELÍCIA DE RINALDIS FRANCO 

FLAMÍNIO FAVERO PROFESSOR 

FLORESTAN FERNANDES 

GALDINO LOPES CHAGAS 

GAVIÃO PEIXOTO BRIGADEIRO 

GENÉSIO DE ALMEIDA MOURA DOUTOR 

GERALDO HOMERO FRANCA OTTONI 

HÉLIOS HEBER LINO PROFESSOR 

ISABEL VIEIRA DE SERPA E PAIVA 

JAIR TOLEDO XAVIER 

JARDIM CANAÃ 

JOAO BOEMER JARDIM 

JOÃO SOLIMEO 

JOSE BARBOSA DE ALMEIDA 

JOSE OSCAR ABREU SAMPAIO 

 
 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

JULIO DE FARIA E SOUZA 

LUIZ SERGIO CLAUDINO DOS SANTOS DEPUTADO 

LUIZA SALETTE JUNCA DE ALMEIDA 

MANUEL BANDEIRA 

MARIA HELENA GONÇALVES DE ARRUDA 

MARTIN EGIDIO DAMY 

MIGUEL OLIVA FEITOSA PROFESSOR 

MORRO DOCE 

NOE RODRIGUES PADRE 

OLINDA LEITE SINISGALLI PROFESSORA 

OSMAR BASTOS CONCEICAO PROFESSOR 

PARQUE ANHANGUERA 

PAULO NOGUEIRA FILHO 

REGIANE DO CARMO MONTEIRO  

RENATO DE ARRUDA PENTEADO P 

REPUBLICA DA COLÔMBIA 

RUBEM AZEVEDO ALVES  

RUY MESQUITA JORNALISTA 

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GUSMÃO  

VIRGINIA VALÉRIA AP. ALMEIDA FREITAS 

SUZANA DE CAMPOS DONA 

UBALDO COSTA LEITE DOUTOR 

WALFREDO ARANTES CALDAS  

ZORAIDE DE CAMPOS HELU 

GRUPO 2 

Das 13h30 às 17h30 
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 NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 1ª ESCOLA 

USP DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

 A 1ª Escola USP de História das Ciências é um curso de extensão Universitária oferecido pelo Centro 

Interunidades de História da Ciência (CHC) em parceria com o Grupo de Pesquisa Khronos: História da Ciên-

cia, Epistemologia e Medicina do Instituto de Estudos Avançados. O curso, que tem a colaboração de docen-

tes de diferentes departamentos e unidades da Universidade de São Paulo (USP), objetiva promover a for-

mação complementar em nível introdutório, em História das Ciências, compreendendo desde aspectos de 

seus fundamentos conceituais a elementos metodológicos. A atividade é gratuita e destinada                                                                                                                             

para estudantes de pós-graduação; professores da rede pública ou privada de ensino; estudantes de 

graduação de cursos de licenciatura e bacharelado, pessoas de diferentes formações interessadas 

em desenvolver projetos em História das Ciências e áreas afins. 

Departamento de História da FFLCH-USP 

Av. Prof. Lineu Prestes, 338 -0 Cidade Universitária – Butantã 

De 23 a 27 de julho, das 9 às 18h30 - Informações e inscrições: (11) 3091-3776, 

chciencia@usp.br, https://goo.gl/oorK1M 

PALESTRA GRATUITA: TODAS AS GEOGRAFIAS DO MARFINS 

 
 

 No próximo dia 20 de junho, o Museu de Arte Sacra promove uma palestra gratuita sobre o tema 

“Todas as geografias do Marfim: iconografias, circulações e diálogos com a História Social da Ar-

te", com um dos curadores da exposição "Sagrado Marfim", Prof. Dr. Jorge Lúzio, e também o Prof. Dr. 

Marcos Horácio Gomes Dias e a Profª. Drª. Vanessa Beatriz Bortulucce. 

Como parte da programação da Exposição “Sagrado Marfim – o avesso do avesso”, a palestra apresenta, 

além dos conceitos e das tipologias, o Marfim nas artes e em diálogos com produções iconográficas, a partir 

das circulações desta matéria-prima, também abordada como uma categoria histórica que concentra diver-

sos estudos interdisciplinares. Desta forma o Patrimônio Histórico e a Cultura Material, buscam contribuir 

com pesquisas, releituras e reflexões, ao encontro da História Ambiental, da defesa e da proteção dos ani-

mais na perspectiva de uma interlocução com a História Social da Arte. 

PALESTRANTES: Prof. Dr. Jorge Lúzio, Prof. Dr. Marcos Horácio Gomes Dias e Profª. Drª. Vanessa Beatriz 

Bortulucce. 

Data: 20 de junho de 2018 (quarta-feira) - Horário: das 15h00 às 17h00 

Atividade gratuita - Informações: (11) 5627.5393 - mfatima@museuartesacra.org.br 

Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo, Av. Tiradentes, 676, Luz. Metro Tiradentes. 

Ao final da palestra será oferecido o certificado de participação. 

Norival C. Ramos PCNP – História  

mailto:mfatima@museuartesacra.org.br
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PALESTRA GRATUITA: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA RELIGIÃO NA FRANÇA 

 

No próximo dia 23 de junho, o Museu de Arte Sacra promove uma palestra gratuita sobre o tema Intro-

dução aos estudos da religião na França: Impressões cotidianas sobre laicidade", com a Profª. 

Drª. Denise Goulart. 

 Hoje, a laicidade é uma questão polêmica que causa debates que passam por uma imagem do mun-

do social. Desde os ataques ocorridos dia 07 de janeiro de 2105 no Charlie Hebdo, essa discussão tomou 

novos caminhos e proporções, mesmo que não seja uma questão recente. Nesta palestra apresentaremos 

uma introdução aos diferentes aspectos da presença da religião nos espaços públicos franceses apresentan-

do suas categorias e vocabulário próprios. Discutiremos sobre as relações entre religião e sociedade no que 

se refere à laicidade e como este tema é representado na França em seus meios de comunicação abrindo 

espaço para uma melhor compreensão da estrutura do campo religioso atual em perspectiva comparada com 

o Brasil. A lei da separação das Igrejas e do Estado de 1905 é uma especificidade francesa? O estudo históri-

co da “laïcité” servirá como diretriz para a discussão. 

Palestrante: Profª. Drª. Denise Goulart. 

Data: 23 De junho de 2018 (Sábado) - Horário: Das 14h00 Às 16h00 

Atividade Gratuita - Informações: (11) 5627.5393 - Mfatima@Museuartesacra.Org.Br 

Local: Museu De Arte Sacra De São Paulo: Av. Tiradentes, 676, Luz. Metro Tiradentes. 

Ao Final da Palestra Será Oferecido O Certificado de Participação. 

CONHEÇA A BIBLIOTERAPIA E COMO A LEITURA PODE COMBATER A ANSIEDADE 

Muitos recorrem à leitura para desligar-se do mundo real e conhecer outros universos, mas o que a 

maioria dos “devoradores de livros” não sabe, é que a função da leitura vai muito além do deleite pessoal. 

Isso porque, hoje em dia, a prática literária já é utilizada no tratamento de problemas psicológicos. A origem 

dessa técnica, ainda pouco difundida no Brasil, é histórica. “Os egípcios, gregos e romanos já compreendiam 

a leitura como um remédio eficaz para o tratamento das dores da alma. Em 1272, os hospitais orientavam a 

seus pacientes a leitura do alcorão. E mesmo posteriormente, durante a Primeira Guerra Mundial, a bibliote-

rapia ajudou a amenizar os traumas sofridos pelos soldados que participaram do confronto”, explica a biblio-

teconomista Isabel Cristina Venere, de 47 anos, que defendeu tese sobre o assunto. 

A ampliação da percepção e da sensação de independência e a redução de medos e ansiedades são 

apenas alguns dos benefícios proporcionados pela biblioterapia. “A leitura age no equilíbrio emocional dos 

indivíduos, levando-os ao relaxamento extremo e estimulando a memória, sem falar que sua prática propor-

ciona benefícios a todas as faixas etárias”, reitera a especialista. 

A coordenadora de eventos, Regiane Rodrigues Rossini, de 46 anos, começou a ler frequentemente 

ainda jovem e logo descobriu o potencial terapêutico da leitura. “Em agosto de 2012 sofri um derrame pul-

monar e fiquei sem poder andar muito por algum tempo. Nesse período, como não podia fazer exercícios 

físicos, comecei a participar de um clube de leitura. Além de fazer novas amizades, o clube ampliou meus 

horizontes literários e, aos poucos, fui voltando às minhas atividades normais”, afirma, ressaltando a quão 

prazerosa pode ser a prática. 

mailto:mfatima@museuartesacra.org.br
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Paola N. P. Pappalardo Analista Sociocultural (Bibliotecária)  

Efeitos 

       Os efeitos da biblioterapia se devem à imersão proporcionada pela literatura. “O ser humano acaba 

tendo um envolvimento emocional com o texto, aplicando o que lê a sua própria vida, é uma espécie de 

catarse literária”, acrescenta a biblioteconomista. Mas o simples ato de ler não corresponde à pratica da 

biblioterapia. “É algo bem mais complexo, uma vez que o material utilizado sempre é escolhido por uma 

equipe de profissionais, que estudam a situação de cada paciente”, frisa Isabel. 

Ainda que sua eficácia seja comprovada, a biblioterapia não substitui nenhum tratamento médico. 

De acordo com o psicólogo Jefferson Willian Bucci, a biblioterapia é uma prática auxiliar. “Não se trata de 

uma prática psicológica, mas sim de uma terapia complementar, que pode auxiliar na solução dos proble-

mas da mesma forma que a prática de esportes, ou a acupuntura, por exemplo, portanto, não dispensa ou-

tros tratamentos de forma alguma”, esclarece. 

Fonte: Site do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª. Região 

PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 

ESPETÁCULO GRATUITO PARA ESTUDANTES E TERCEIRA IDADE 

A São Paulo Companhia de Dança – Companhia do Governo do Estado de São Paulo, convida a todos pa-

ra assistirem o “Espetáculo Gratuito para Estudantes e Terceira Idade” 

 Trata-se de um projeto educativo e de formação de plateia. No início do espetáculo, os convidados 

recebem material lúdico com ilustrações assinadas por cartunistas e artistas plásticos e um livreto, com  

passatempos sobre dança, que podem ser usados também em sala de aula. 

 A diretora artística da SPCD, Inês Bogéa, abre o espetáculo falando sobre as obras e no intervalo, 

entre uma coreografia e outra, sobe ao palco para mediar brincadeiras, chamando alguns participantes para 

dançar com os bailarinos e fazer a plateia se movimentar. 

Juvelino Carabante - Projetos Especiais 
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Campanha do Agasalho 2018 

 

 Temos notícias de que a Campanha está firme e forte, pelo o que temos visto o frio também! 

Muitas escolas estão trabalhando o projeto Campanha do Agasalho em parceria com o Grêmio Estudantil. 

 Para conhecermos as ações de solidariedade de todos, solicitamos as escolas que encaminhem:

 Relatório Síntese com duas fotos e nome da escola com as seguintes informações: número de doa-

ções arrecadadas das escolas participantes e caso tenham depoimento, o nome completo do depoente e o da 

escola. Enviar para: familianorte1@yahoo.com.br 

Para saber mais:  

http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/ (site oficial)  

http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/video.aspx (material de divulgação). 

Caminhada de Outono 

 
 Diversas escolas da Norte1, pertencente ao Programa Escola da Família, participaram do projeto  

Caminhada de Outono 2018. Estamos compartilhando algumas e parabenizando as escolas participantes. 

Juvelino Carabante - Projetos Especiais 
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  CNAD - NÚCLEO  DE ADMINISTRAÇÃO  

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 encami-

nhado com a urgência que o caso requer.  

 Foi encaminhado em 24/05/2018 e-mail 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 enviada por e-mail em 08/05/2018, planilha com o apontamento dos usuários, orien-

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

mado através dos emails,  dent1nad@educacao.sp.gov.br e michelle.souza@educacao.sp.gov.br, 

impreterivelmente até 19/06/2018. 

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

mitar (enviar/receber) os documentos que forem cadastrados no sistema pela Diretoria. 

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

ra 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 You tube: 

 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 a disposição para sanar as duvidas que aparecerão, junto a Equipe de Implantação do 

SPDOC da SEE. 

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.  

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+spdoc+completo
mailto:martins.kebbe@educacao.sp.gov.br
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 O Regulamento, com os critérios de participação, orientações técnicas e links, contendo 

informações sobre o tema, encontra-se disponível em http://www.educacao.sp.gov.br/;       

http://www.crmariocovas.sp.gov.br; Os desenhos deverão ser inéditos, respeitar o tema e, em 

caso de plágio no todo ou em parte, serão automaticamente desclassificados.  


