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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:
Bonificação por resultado 2017 – orientação referente a pedidos
de revisão

Até 28/09/2018

ZELADORIA:
A Direção da EE Prof Mozart Tavares de Lima, comunica que se encontra vaga a zeladoria desta
Unidade Escolar. Os interessados devem manifestar seu interesse dirigindo-se por escrito à Direção
desta Unidade Escolar, apresentando também, comprovante de que é funcionário público
(holerite), xerox do RG e CPF.
Endereço: Rua Marcos Gonçalves Correia, 21 - Jd Vila Carrão
Telefone: 27534342 ou 27540900
ATRIBUIÇÃO DO EJA – 2º SEMESTRE:
Senhores Diretores e GOEs
Lembramos a todas as Unidades Escolares que possuem a modalidade EJA que a atribuição de aulas
do 2º semestre se realizará como segue:
1ª Etapa – Unidade Escolar – Constituição de Jornada de TITULAR - Dia 25/07 (quarta-feira) às 08h
 Entregar o saldo de aulas e o livro de atribuição até 11 h na DER
2ª Etapa – Diretoria de Ensino - Constituição de Jornada de TITULAR - Dia 25/07 (quarta-feira) às
14 h
 Escola deverá retirar o saldo às 17 h
3ª Etapa – Unidade Escolar – Carga Horária de Docente F e Contrato Ativo - Dia 26/07 (quinta-feira)
às 08h
 Entrega de Saldo de Aulas restantes até as 12 h
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4ª Etapa – Diretoria de Ensino – ATRIBUIÇÃO GERAL DA DER – para docentes Titulares , F e Contrato
ativo ( consultar o cronograma e horários no site).
1ª ATRIBUIÇÃO DE AULAS DO 2º SEMESTRE:
Senhores Diretores e GOEs
Lembramos que a primeira atribuição de aulas GERAL do 2º semestre ocorrerá como se segue:
DATA: 27/07 (sexta-feira)
PÚBLICO ALVO: Docentes Titulares de Cargo para carga suplementar
Docentes Categoria F
Docentes Categoria O com contrato Ativo
HORÁRIO: a partir das 13:30 h (os docentes deverão acessar o site da DER Leste 3 no dia 26/07 a
tarde para verificar o cronograma e as aulas disponíveis)
LOCAL: Auditório da DER Leste 3
** Todas as escolas que tiverem aulas a serem atribuídas (docentes em Licença saúde; docentes
que desejam gozar Licença Prêmio, etc......) DEVEM PREENCHER O LINK E ENTREGAR O SALDO DE
AULAS ATÉ 26/07 às 12 h

ENCONTRO PRESENCIAL DE PROFESSORES INGRESSANTES:
Senhores Diretores, favor dar ampla divulgação:
O próximo Encontro de Ingressantes será realizado em 04/08/2018.
Os Professores convocados para o Encontro Presencial de Ingressantes deverão consultar a relação
no site da Diretoria.
Local: EE Indiana Zuycher S. de Jesus.
Endereço: Rua Inácio Donatti, 200.
Horário: 8:00 às 12:00.

POSSE DE DOCENTES PEB I NOMEADOS:
Senhores Diretores:
Pertinente ao Concurso Público PEB I/2018, informamos que foi publicada, no DOE 12/06/2018, a
nomeação dos candidatos.
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Conforme indicado nos Editais de Convocação para escolha de vaga, os candidatos nomeados
deverão observar os prazos e procedimentos relativos à perícia médica constantes no Comunicado
Conjunto CGRH-SE/DPME-SPG, bem como a Instrução CGRH, que dispõe sobre posse e exercício
(os referidos arquivos foram enviados por e-mail às escolas).
OBS: A posse deverá ser obrigatoriamente, com apresentação do Diploma com a devida habilitação.

20ª EDIÇÃO DA AAP:
Senhores Diretores e PCs: segue publicação do Comunicado da 20ª AAP para ser lido e estudado
pela Equipe Gestora:
22 – São Paulo, 128 (115) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sábado, 23 de junho de 2018.
Comunicado Conjunto CGEB-CIMA, de 21-6-2018
Avaliação da Aprendizagem em Processo - Vigésima Edição - Segundo Bimestre - Junho de 2018.
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica em conjunto com a Coordenadoria de Informação,
Monitoramento e Avaliação Educacional, considerando a importância de:
- apoiar as ações de desenvolvimento das propostas pedagógicas e do currículo nas unidades escolares;
- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da aprendizagem dos alunos que
necessitam de atenção imediata;
- subsidiar as atividades de planejamento e replanejamento escolar no decorrer do ano letivo;
- subsidiar as escolas e os docentes, para elaboração dos planos de ação e processos de recuperação da
aprendizagem.
Comunicam que:
1 - As ações da Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP - ocorrerão em 2018 com a aplicação de
avaliações de Língua Portuguesa e de Matemática a alunos da rede estadual regular, de todos os anos do
Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio.
2 - A AAP, de caráter diagnóstico, além de acompanhar o desenvolvimento do currículo, também se constitui
em instrumento investigativo da aprendizagem dos alunos, em termos de suas competências e habilidades,
objetivando subsidiar a progressão das aprendizagens ainda não consolidadas, por meio da elaboração e
execução de planos, pelo professor, para o desenvolvimento do currículo em sala de aula.
3 - A AAP é referenciada pelos conteúdos e habilidades constantes na Matriz de Avaliação Processual - MAP,
elaborada pela CGEB, para todos os anos e séries, disponibilizada à rede no início de 2016 e também
disponível na plataforma Foco Aprendizagem da SEE, além de atualizações específicas orientadas pela CGEB,
entendidas como necessárias.
4 - Na presente edição, serão avaliadas habilidades e conteúdos específicos propostos para o segundo
bimestre na MAP, mencionada no item 3, para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática de cada um
dos anos e séries dos Ensinos Fundamental e Médio.
5 - A 20ª edição da AAP será constituída por provas de Língua Portuguesa e provas de Matemática para cada
um dos anos do Ensino Fundamental e para cada uma das séries do Ensino Médio.
6 - A unidade escolar organizará a aplicação das provas pelos próprios professores, e, no caso dos Anos Finais
do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, preferencialmente, em aulas duplas e que a aplicação seja feita
pelo docente da disciplina.
7 - A aplicação deve ser programada pelas Diretorias e Escolas no período compreendido entre os dias 06 a
10-08-2018.
8 - O material de aplicação da AAP, mencionado no item 5 (provas dos alunos), será entregue impresso para
as Diretorias de Ensino, embalado e devidamente identificado com o nome da escola, disciplina e ano/série.
9 - As provas mencionadas no item 5 do presente comunicado foram impressas a partir de quantitativo que
teve como referência a data base de 16-05-2018, cuja quantidade foi ajustada a pacotes múltiplos de 25 ou
50, de forma a garantir o atendimento das respectivas demandas.
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10 - Além das provas destinadas às escolas, serão entregues, nas Diretorias de Ensino, exemplares para
reserva técnica de todas as provas mencionadas no item 5, dos anos/séries atendidos na respectiva
jurisdição, para atendimentos específicos que se façam necessários.
11 - As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo Núcleo de Apoio Pedagógico
Especializado - CAPE, serão entregues nas Diretorias de Ensino pelo próprio CAPE.
12 - A previsão de entrega das provas impressas desta edição, nas Diretorias de Ensino, está programada para
o período de 27 de junho a 31-07-2018.
12.1 - Na ocorrência de problemas com a entrega, a Diretoria de Ensino deverá enviar e-mail para
aap.cima@educacao. sp.gov.br.
13 - Para cada disciplina, ano e série, foi produzido o correspondente material pedagógico, sob o título
“Avaliação da Aprendizagem em Processo - Caderno do Professor”, contendo:
a) Apresentação;
b) Quadro de habilidades utilizadas na elaboração dos itens da prova;
c) Prova do Aluno;
d) Gabarito;
e) Instruções para aplicação e orientações para correção (Anos Iniciais do EF);
f) Grade de correção e recomendações pedagógicas.
14 - Os materiais “Prova do Aluno” do 2º Bimestre, constantes do item 5 e os correspondentes “AAP Caderno do Professor”, mencionados no item 13, serão publicados na intranet, espaço do servidor, na
biblioteca CIMA, com o título: AAP 20ª Edição - 2º Bimestre de 2018, a partir de 27-07-2018.
15 - Os resultados das provas deverão ser inseridos no SARA, da Secretaria Escolar Digital, que estará aberto
para esta finalidade no período de 06 a 17-08-2018.
15.1 - Para otimizar a atividade de inserção dos resultados, mencionados no caput, todas as provas dos
alunos apresentam na capa a folha de respostas sobre a qual poderá ser utilizado o aplicativo Leitor Resposta,
cujo tutorial de instalação e uso também está disponível no link da intranet, espaço do servidor, biblioteca
CIMA, sob o título: Tutoriais SARA.
16 - Após o encerramento do período programado para digitação dos resultados no SARA, conforme o item
15, estes serão incorporados na plataforma Foco Aprendizagem, permitindo uma visualização dinâmica dos
mesmos, facilitando e ampliando o apoio ao trabalho pedagógico com as habilidades avaliadas, por parte dos
docentes, escolas e Diretorias de Ensino.
17 - As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto desta avaliação devem ser planejadas,
executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de Ensino e pelas Escolas, destacando as ações dos
Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos, Diretores, Professores
Coordenadores e Docentes das unidades escolares, de acordo com as respectivas atribuições.

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA ESTRUTURA
REDE DE SUPRIMENTOS:
Senhores Diretores de Escola
Segue abaixo a informação sobre a abertura da Rede de Suprimentos para o mês de julho:
Lotes 1 e 2 – Polos 2, 3 e 4 – Realizar as compras de 02 a 09/07
Favor atentar-se ao prazo.
MANUTENÇÃO DO PREDIO 2016 E 2017, PDDE 2017 :

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

2016 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

ANTONIETA DE SOUZA
ALCANTARA

SITUAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE CONTA
EM
REVISÃO



Referente à verba Manutenção 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
PRÉDIO 2017

Prazo para Utilização
DO Até 30/06/2018

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



Referente à verba PDDE 2017 (educação básica, mais educação, PDDE estrutura), orientamos
finalizar as prestações de contas com URGÊNCIA, pois estamos com 4 meses de atraso.
 Referente à verba PDDE ESTRUTURA 2017, informamos que a repasse que foi depositado no
final de 2017 teve retirada e depósito para que conste comorepasse 2018. Sendo
assim 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.
 Referente ao CARTÃO PDDE, orientamos que sigam as instruções da cartilha anexo
para alteração do estatuto para as UES QUE RECEBERAM POR CARTÃO. Solicitamos que leiam
atentamente as informações, pois é bastante esclarecedora. Dentro da cartilha possui o modelo
para alteração do estatuto. Para maiores esclarecimentos entrem em contato com o Núcleo de
Finanças.
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> Liberação de Recurso> ANO (201_) > PROGRAMA
(TODOS) > CNPJ (da APM) > UF (São Paulo) > Município (SP) > TIPO DE ENTIDADE (TODOS)
Abrirá uma nova tela: Clicar no valor
Abrirá outra tela: Digitar o CNPJ NOVAMENTE (Canto esquerdo), irá aparecer o nome da escola (CLICAR).
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.
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PDDE
PDDE
PDDE
PDDE
EDUC
MAIS
ESTRUTURA/
QUAL/PROEMI
BASICA EDUCAÇÃO
ACESSSÍVEL

1

E. E. ANTONIETA DE SOUZA
ALCÂNTARA

PENDENTE PDDE 2016, EM ANDAMENTO PDDE
QUALIDADE

X

X

2

E. E. BELIZE

EM ANDAMENTO PDDE QUALIDADE, PDDE EDUC.
BÁSICA

X

X

3

E. E. BRENO ROSSI

EM ANDAMENTO PDDE ESTRUTURA

4

E. E. CARMELINDA M. PEREIRA

EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

X

5

E. E. COHAB INACIO MONTEIRO II

EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

X

6

E. E. ERNESTINA DEL BUNO TRAMA

EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC

X

7

E. E. ESTHER FIGUEIREDO FERRAZ

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

8

E. E. FABIO AGAZZI

Aguardando Avaliação e Pendente entrega
prestação na DER PDDE ESTRUTURA

9

E. E. FADLO HAIDAR

EM REVISÃO PDDE EDUC BASICA,Aguardando
avaliação Pendente entrega na DER PDDE MAIS
EDUC

10

E. E. FERNANDO PESSOA

Aguardando avaliação Pendente entrega na DER
PDDE MAIS EDUC

11

E. E. FREDERICO MARIANO

Aguardando avaliação Pendente entrega na DER
PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC

X

X

12

E. E. FULVIO ABRAMO

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

X

X

13

E. E. JARDIM LIMOEIRO III

EM ANDAMENTO PDDE EDUC BASICA, MAIS EDUC,
ESTRUTURA

X

X

14

E. E. JOAQUIM SILVERIO

EM REVISÃO PDDE MAIS EDUC

15

E. E. ROQUE THEOPHILO

Aguardando Avaliação e Pendente entrega
prestação na DER PDDE EDUC BASICA

16

E. E. SALIM FARAH MALUF

EM REVISÃO PDDE QUALIDADE

17

E. E. SILVANA EVANGELISTA,
PROFESSORA

EM REVISÃO PDDE EDUC BASICA

X

18

E. E. SÍTIO CONCEIÇÃO

Aguardando Avaliação e Pendente entrega
prestação na DER PDDE EDUC BASICA, QUALIDADE,
ESTRUTURA, EM ANDAMENTOPDDE MAIS EDU.

X

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
CERTIFICAÇÃO DE GOES:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Senhores Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar, segue despacho do Governardor
referente à certificação de GOEs:
DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 29-6-2018
No processo SE-86-2016 (SG-118.809-2016), sobre ressarcimento de débito: “À vista dos
elementos de instrução constantes dos autos, destacando-se a Exposição de Motivos do
Secretário da Educação e a Cota CJ/SE 375-2018 da sua Assessoria Jurídica, retifico o
despacho publicado em 29-11-2016, para autorizar que o ressarcimento do débito,
devidamente corrigido, da Prefeitura do Município de Itápolis, decorrente do
descumprimento e rescisão do convênio celebrado em 2-7-2011, faça-se em 100 parcelas
mensais e consecutivas, observadas as normas legais e regulamentares atinentes à espécie.”
No processo SE-414-17 (SG-571.104-17), sobre prorrogação de prazo de validade do
certificado ocupacional de Gerente de Organização Escolar – GOE: "À vista dos elementos
de instrução do processo, da manifestação do Titular da Pasta da Educação,
do pronunciamento do Secretário de Planejamento e Gestão e diante do disposto no § 2º
do art. 13 do Dec. 57.462-2011, acrescentado pelo Dec. 62.729-2017, prorrogo pela segunda
vez o prazo de validade do certificado ocupacional do Gerente de Organização Escolar –
GOE, da Secretaria da Educação, pelo período de mais 1 ano, contado a partir da
homologação do respectivo processo de certificação, exclusivamente para os servidores
certificados pelo processo CGOE/2012, obedecidos os preceitos legais e regulamentares
atinentes à espécie."

NÚCLEO PEDAGÓGICO
CONCURSO MINHA ARTE NA CAPA:
Compartilhamos com vocês o link do Concurso “Minha Arte na Capa”, em
que ALUNOS e SERVIDORES poderão ter seus desenhos estampados nas capas do caderno do Kit
Escolar 2019, realizado pelo Projeto Gestão Democrática e articulado com o Cozinheiros da
Educação.
Teremos dois eixos temáticos: “Cidadania em Ação” e “Alimentação Consciente”.
Compartilhe o link com os servidores e estudantes de sua Diretoria para acessar o regulamento:
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/participe-concurso-minha-arte-na-capa/

FORMAÇÃO PELA ESCOLA – NOVO PERÍODO DE OFERTA DE CURSOS:
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ESPAÇO RESERVADO ÀS ESCOLAS
EE RUY DE MELLO JUNQUEIRA – Agradecemos o envolvimento dos professores, alunos e
funcionário na realização da nossa festa junina. Parabéns a todos...

EE JARDIM DOM ANGÉLICO – Festa Junina 2018
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E.E. JORGE LUIS BORGES: Arraiá da Borges aberto a comunidade, festança grande regada de
companheirismo e trabalho coletivo! A comunidade escolar em peso compareceu para prestigiar
nossos alunos.

EE MARIA ANTONIETA FERRAZ, Bib.: DEFESA-PROJETO TCC 21/06/2018 desenvolveram as
Defesas dos temas:
1-“O Mundo do Trabalho”
2- “Getúlio Vargas”
3- “Drogas”
4- “Depressão”
Esse momento foi marcado por muitas informações pertinentes aos temas abordados, e rico em
detalhes que fazem parte do cotidiano da sociedade como um todo e do qual o grupo discente está
inserido.

