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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Profa. Virgínia Valéria Ap. de A. Freitas  

Formatura do PROERD 

E.E. Morro Doce 

Replanejamento 2018 

E.E. Professor João Nogueira Lotufo  

Comemoração Dia do Folclore. Agradecemos 

ao professor de Artes Pedro Luciano Novaes 

dos Santos pelo empenho com nossos     

queridos alunos. 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COORDENA-

DORES 

“APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

CONTEXTUALIZANDO HABILIDADES” 

DATA 31 de agosto de 2018 

LOCAL EFAP – Rua João Ramalho 1546 – Perdizes – São Paulo/SP 

1º Momento - Auditório “02” 

2º Momento – Salas 02, 03 e 04. 

PÚBLICO ALVO Professores Coordenadores do Ensino Médio das escolas 

da Diretoria de Ensino Região Norte 1 

HORÁRIO DAS 09H ÀS 17H 

RESPONSÁVEL Núcleo Pedagógico da DE Norte 1 

OBSERVAÇÃO Favor trazer a Matriz Processual de qualquer área/

disciplina. 

CONVOCAÇÃO 

13º EDIÇÃO DO DIADESOL - DIA INTERAMERICANO DE LIMPEZA E CIDADANIA 

 A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção São Paulo (ABES-SP), 

está realizando a 13ª Edição do DIADESOL - Criado com objetivo de desenvolver atividades que 

despertem a consciência das populações da América Latina sobre as questões relativas aos resí-

duos sólidos, trata-se de uma iniciativa internacional cujas ações vêm ganhando, desde a sua 

criação, proporções mundiais. Em São Paulo, as principais atividades são o Concurso de Desenho 

Infantil, que está em sua 9ª edição, com o tema “cuidando dos resíduos a gente cuida da água, 

da nossa saúde e do meio ambiente”, e o Concurso de Vídeo Amador. Nesse sentido, gostaría-

mos de convidá-los a participar conosco desta ação que tem por objetivo estimular o exercício da 

cidadania e promover a conscientização ambiental. O regulamento está disponível neste link: 

http://www.abes-sp.org.br/diadesol/concurso-desenho-infantil e o prazo para envio vai até 20 

de Setembro. Contamos com a participação de sua escola!  

Ivete Macan – PCNP 

COMUNICADO 

 Informamos que,  a partir de 21/08/2018, a Professora Gleide Celma da Silva responde 

pela Direção do Núcleo Pedagógico da Norte 1. 

http://www.abes-sp.org.br/diadesol/concurso-desenho-infantil
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IV ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DA ABRAMD 

 A Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas (Abramd) congrega profis-

sionais e especialistas do campo do uso de drogas em todo o país. Entre os grupos temáticos da 

associação está a Abramd Educação São Paulo, cujo objetivo é oferecer um espaço multidiscipli-

nar para pensar sobre os desafios que o tema “drogas” traz para quem trabalha ou se preocupa 

com a educação em todas as suas dimensões. Com o objetivo de ampliar a discussão sobre os 

temas pertinentes à Educação e Prevenção, a Abramd Educação SP está promovendo o IV Encon-

tro de Educação da Abramd, aberto a educadores e educadoras com interesse neste assunto. Te-

ma: Educação para Autonomia: Participação, Diálogo e Inclusão. Data: 22 de setembro de 

2018 – das 8h às 13h Local: EE Dr. Ângelo Mendes de Almeida (Rua Apacê, 01 – Jd. Oriental – 

São Paulo - SP) SECRETARIA DE As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd6uG3FwNnl_8mTYNeVnc2FuFs6alJoqnDzT_540IZzr4ntGg/viewform 

 Como o número de vagas é limitado, indicamos que as inscrições sejam feitas o mais bre-

ve possível. As despesas com transporte, alimentação e hospedagem, se necessário, ficam a car-

go do interessado. Para obter mais informações, acesse o site da Abramd: www.abramd.org Sali-

entamos que trata de convite, não haverá convocação pela Diretoria de Ensino. 

                   Ivete Macan – PCNP 

 

DEZ BIBLIOTECAS COM ACERVO DIGITAL GRATUITO 

 

 Veja como acessar conteúdo nacional e estrangeiro em endereços com acesso gratuito e 

acervo valioso. 

 Só quem nasceu antes da internet - e não faz tanto tempo assim, já que a rede ganhou 

popularidades nos anos 2000 - sabe como era o mundo antes que o conhecimento estivesse à 

distância de um clique. 

 Para fazer uma simples pesquisa sobre D. Pedro II para a aula de história, por exemplo, 

era preciso ir à biblioteca, encontrar a seção destinada ao tema, olhar sumário por sumários dos 

livros e, após isso, selecionar qual conteúdo seria adequado. 

 Hoje, tanto a biografia de D. Pedro II como os livros de Shakespeare ou raridades estão 

acessíveis sem custo algum na rede. Selecionamos dez endereços digitais com acervo digital gra-

tuito. Veja: 

Projeto Gutenberg: É a mais antiga biblioteca digital do mundo, tendo sido criada em 1971 por 

um estudante da Universidade de Illinois (EUA). Trata-se de um projeto colaborativo, desenvolvi-

do com a ajuda de voluntários em todo o mundo, que reúne obras em domínio público digitaliza-

das, para serem “baixadas” gratuitamente. A maior parte do acervo é composta por livros de lite-

ratura, mas outros tipos de obras também estão presentes (como livros de referência e periódi-

cos). Há obras em diversas línguas, inclusive o português. Há também uma versão da página em 

português. http://www.gutenberg.org/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6uG3FwNnl_8mTYNeVnc2FuFs6alJoqnDzT_540IZzr4ntGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6uG3FwNnl_8mTYNeVnc2FuFs6alJoqnDzT_540IZzr4ntGg/viewform
http://www.abramd.org
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
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Many Books: Oferece livros que são de domínio público ou que tiveram seus direitos cedidos pelos detento-

res legais para que fossem disponibilizados no site. Há desde os livros clássicos (como Shakespeare) até os 

mais contemporâneos. Em diversas línguas, inclusive o português. http://www.manybooks.net 

Biblioteca Digital Mundial: O projeto é fruto da colaboração entre a Biblioteca do Congresso dos EUA, a 

UNESCO e parceiros por todo o mundo. Foi lançado em 2009 e visa incluir acervos de todo o mundo. Podem 

ser incluídos, manuscritos, mapas, livros raros, partituras, gravações, filmes, gravuras, fotografias e dese-

nhos arquitetônicos, entre outros. Há documentos, por exemplo, que datam de séculos A.C. Pode-se fazer 

uma pesquisa por período, lugar, tema, tipo de item e instituição contribuinte. Qualquer biblioteca, museu, 

arquivo ou outra instituição cultural que tenha conteúdo histórico e cultural interessante poderá participar. 

Utiliza plataforma em diversos idiomas. http://www.wdl.org/pt/ 

Brasiliana USP: Esta biblioteca digital é fruto da doação do acervo pessoal do bibliógrafo José Mindlin e sua 

esposa Guita para a Universidade de São Paulo, que também está materializada na forma de uma biblioteca 

localizada no campus da USP. Há livros, mapas e imagens em domínio público. Em português. http://

www.bbm.usp.br 

Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais: Reúne e disponibiliza a íntegra digitalizada de livros consi-

derados raros (levando em conta o valor histórico, a antiguidade e a não existência de outras impressões ou 

edições), e que estão localizados nas unidades da Universidade de São Paulo. http://www.obrasraras.usp.br 

Biblioteca Digital do Museu Nacional: Disponibiliza itens do acervo de obras raras da Biblioteca do Museu 

Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Essas coleções formam um patrimônio de refe-

rência nas áreas de ciências naturais e antropológicas. Os arquivos podem ser baixados através desta página 

e suas versões em altíssima resolução estão disponíveis para acesso em terminais da instituição. http://

www.obrasraras.museunacional.ufrj.br 

Biblioteca Virtual da América Latina: Desenvolvida pela Fundação Memorial da América Latina, localizada 

na cidade de São Paulo, com apoios da FAPESP, tem como objetivo disseminar informação e conhecimento 

sobre a América Latina, nos aspectos das humanidades, ciências e artes produzidos pelo Memorial da Améri-

ca Latina. http://www.bvmemorial.fapesp.br 

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP: Criada pela Comissão de Direitos Humanos da Universi-

dade de São Paulo. Oferece acesso a materiais relativos à defesa e à promoção dos Direitos Humanos no 

Brasil. São abrangidos textos de Direitos Humanos elaborados, aprovados e proclamados pelos organismos 

internacionais e ratificados pelo governo brasileiro, todos em português. http://www.direitoshumanos.usp.br 

Biblioteca do IBGE: A Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE possui um vasto 

acervo de monografias, mapas, publicações, fotografias, cartazes e demais conteúdos relacionados à docu-

mentação territorial do Brasil, assim como a própria produção da instituição. Em Periódicos RBG e RBE, pode

-se acessar o conteúdo das duas revistas publicado pelo IBGE: a Revista Brasileira de Geografia (de 1939 a 

1995) e a Revista Brasileira de Estatística (de 1940 a 2000). http://biblioteca.ibge.gov.br 

Projeto Livro Falado: Proporciona o acesso às obras por pessoas com deficiência visual. O acervo conta 

com livros em formato de áudio do Ziraldo, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Pedro Bandeira, Sylvia 

Orthof, Sonia Junqueira e outros autores. http://www.livrofalado.pro.br 

Fonte: Último SeguiG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2014-06-26/dez-bibliotecas-

com-acervo-digital-gratuito.html 

 

    

 Paola N. P. Pappalardo – Analista Sociocultural  

http://www.manybooks.net/
http://www.manybooks.net/
http://www.wdl.org/pt/
http://www.wdl.org/pt/
http://www.bbm.usp.br/
http://www.bbm.usp.br/
http://www.bbm.usp.br/
http://www.obrasraras.usp.br/
http://www.obrasraras.usp.br/
http://www.obrasraras.usp.br/
http://www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/
http://www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/
http://www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/
http://www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/
http://www.bvmemorial.fapesp.br/php/index.php
http://www.bvmemorial.fapesp.br/
http://www.direitoshumanos.usp.br/
http://www.direitoshumanos.usp.br/
http://www.direitoshumanos.usp.br/
http://biblioteca.ibge.gov.br/
http://biblioteca.ibge.gov.br/
http://www.livrofalado.pro.br/
http://www.livrofalado.pro.br/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Último%20SeguiG
https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2014-06-26/dez-bibliotecas-com-acervo-digital-gratuito.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2014-06-26/dez-bibliotecas-com-acervo-digital-gratuito.html
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CURSO M@TMÍDIAS – PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

 Informamos que as inscrições para o curso “M@tmídias: Objetos de aprendizagem 

multimídia para o ensino de Matemática – 2ª série do Ensino Médio – 2018” foram pror-

rogadas até domingo, dia 26 de agosto de 2018. Para realizá-las, acesse 

www.escoladeformacao.sp.gov.br e, no canal “Inscrições abertas”, localize o curso.  

 Carga Horária: O curso está no formato autoinstrucional, sem tutores, e tem 60 horas   

distribuídas em quatro módulos. 

Público-alvo: Os profissionais em exercício na SEE-SP, conforme a base da Coordenadoria de   

Gestão de Recursos Humanos (CGRH) de julho de 2018, conforme segue: 

a. Professores de Educação Básica I, com aulas atribuídas em Matemática; 

b. Professores de Educação Básica II de Matemática, incluindo os afastados junto às 

Diretorias de Ensino (DE) e Órgãos Centrais e os designados como Professores 

Coordenadores e Vice-Diretores das Unidades Escolares (UE). 

Realização: As atividades no AVA-EFAP terão início no dia 3 de setembro de 2018. 

 

CONCURSO “ARTE NA CAPA” 

 

 Foi formada na Diretoria de Ensino Norte 1 a comissão para escolha  dos desenhos envia-

dos para participarem do concurso “ARTE NA CAPA”, tivemos a colaboração da supervisora de 

ensino Adriana Teixeira , a PCNP de Língua Portuguesa Rosana Irene Pastrello, a PCNP dos Anos 

Iniciais Débora B. Marques juntamente com a bibliotecária Paola Neves Pretola Pappalarlo. 

 Os ganhadores do concurso no Seguimento l foram os alunos: 

PEDRO BISPO SALDANHA / 5° ANO B/ E.E. PROF. RAUL ANTONIO FRAGOSO 

VERONICA LOPEZ MORANDO/ 2°ANO DO ENSINO MÉDIO A/ E.E. PROF. JÁCOMO      

STAVALE/ EDUARDA CAETANO NASCIMENTO/9°ANO B/ E.E. PROF. JÁCOMO STAVALE 

Queremos agradecer a participação das escolas, pais, alunos e funcionários que se envolveram 

em todas as etapas do processo. 

Norival C. Ramos - PCNP-HISTORIA 
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  CNAD - NÚCLEO  DE ADMINISTRAÇÃO  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SPDOC – INICIO DAS ATIVIDADES 

 Informamos que o sistema SPDOC, já esta ativo desde 25/06/18 , para tanto envia-

mos a vocês: 

 Link do ambiente de Produção (Informo que os perfis já estão ativos) 

http://10.200.10.19/spdoc/Publico/Login.aspx?ReturnUrl=%2fspdoc%2fPrivado%2fDefault.aspx 

 Salvem o link acima em suas maquinas e no campo usuário inserir o CPF, e como senha 

usar "spdoc"  - esta senha é provisória e pode ser alterada no menu Administração/alterar dados 

do usuário.  

 Foi encaminhada por email em 28/06/2018, a Orientação Técnica com as principais ativi-

dades do SPDOC, nela contém os links com os tutoriais das ações no sistema, salvem também 

este documento em suas máquinas para servir de apoio nas atividades. 

 1º - Lembramos que neste primeiro momento as Escolas apenas farão as tramita-

ções e pesquisas. 

Ex: A Diretoria irá cadastrar os documentos e Processos e enviará via sistema para as UEs, as 

UEs, entram no sistema clicaram em "TRAMITAÇÃO/RECEBER", la encontraram os documentos 

encaminhados, deverão vir na Diretoria retira-los no Protocolo, depois entrar no sistema e 

ir no menu tramitação/receber, ai sim acusar o recebimento. 

http://10.200.10.19/spdoc/Publico/Login.aspx?ReturnUrl=%2fspdoc%2fPrivado%2fDefault.aspx
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2º Esses Processos/documentos já cadastrados pela Diretoria, devem ser Tramitados/

Enviados da UE para a Diretoria também via sistema. 

 Ex: A UE  acessa o sistema e vai no menu TRAMITAÇÃO/ENVIAR, escolhe as opções 

unidade e nome, e no local indicado insere o setor ao qual quer enviar o Processo/Documento 

ex: NAP NT1 (Licença Premio/Evolução Funcional/ATS/Quinquênio etc.), NFP NT1 

(Aposentadoria/Abono Permanência etc.),CRH NT1, ESE NT1, NAD NT1(PUCTs para ar-

quivo), NFI NT1, NOM NT1, NCS NT1, CAF NT1, CIE NT1, NVE NT1, NRM NT1, NIT NT1, NPE NT1, 

AT NT1, NA NT1, PROT NT1 , logo em seguida insere o número do Processo/Documento que irá 

enviar, clica em adicionar e depois em enviar agora, o sistema irá emitir uma relação de re-

messa, imprimir 2 vias e anexar na capa do processo para entregar na Diretoria ou 4 vias para 

enviar via malote para outra Diretoria. 

 Para reemissão da relação de remessa ir no menu REEMISSÃO / TRAMITAÇÃO/RELAÇÃO 

DE REMESSA –INTERNA, inserir o número e ano da relação de remessa já gerada e clicar em    

reemitir. 

ATENÇÃO: Para que o sistema consiga gerar a relação de remessa o computador precisa estar 

com o POP UP desbloqueado, ai a janela com a relação de remessa salta na frente da tela do 

sistema, para que possam imprimi-la.  

 Uma vez já cadastrados no sistema, os Processos só serão aceitos no Protocolo 

com relação de remessa do sistema. 

 Os Processos que ainda não foram cadastros e não possuem número do SPDOC podem 

seguir a mesma forma de entrega. 

Lembramos que na última folha do processo deve conter oficio informando para qual 

Núcleo ele esta sendo encaminhado e o assunto da atividade solicitada. 



 

 

8 

 Obs: Para consultas e pesquisas utilizar o menu DOCUMENTO/PESQUISAR, inserir o  numero 

de SPDOC do Processo ou documento e clicar em pesquisar, no inferior da tela se clicar em HISTÓRI-

CO, o sistema irá mostrar todo o andamento do Processo/documento. 

 Solicitamos aos Diretores  que  repassem as informações para todos os servidores que  foram 

indicados para ter acesso ao sistema e aqueles que não conseguirem acessar iremos     providenciar a 

inclusão, para isto informar, nome, CPF e email institucional. 

 Contamos com a colaboração e empenho de todos! 

 As dúvidas podem ser encaminhas para os emails dent1nad@educacao.sp.gov.br,         michel-

le.sousa@educacao.sp.gov.br e eliciano.silva@educacao.sp.gov.br , os administradores   sub-setoriais 

são Eli e Michelle, nos procure, estamos à disposição! 

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 cadas-

tramento (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 21/08/2018 e-mail para as unidades escolares que ainda não entregaram. 

 Qualquer dúvida ou mais detalhes, estamos à disposição.  

 

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 pro-

cesso (caso possua), e número da caixa onde o processo está arquivado (caso possua), no-

me e cargo do solicitante. 

Observação: 

Visando otimizar a realização das atividades deste Núcleo de Administração, orientamos que os senho-

res encaminhem as demandas referentes aos PUCTs, ou seja, encaminhem a solicitação dos PUCTs em 

uma única vez por semana (todos os pedidos juntos). 

 Serão, então,  analisados e providenciado de modo mais célere possível. 

 Essa medida visa agilizar o atendimento. 

 Agradecemos a colaboração e compreensão! 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e sugestões que se façam necessárias. 

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

 A Direção da  E. E. Morro Doce, informa que dispõe de 1 vaga para Professor Coordenador 

Ciclo II e Médio ( EJA), entrega das propostas de 27/08/2018 à 31/08/2018.   

 A Direção da E.E. Deputado Luiz Sérgio Claudino dos Santos, informa que dispõe de vaga 

para Zeladoria. Os interessados deverão entrar em contato na Unidade Escolar no período de 20 

a 24/08/2018.  

 A Direção da E.E. Prof Hélios Heber Lino, informa a que dispõe de 01 (Uma) vaga para  

Gerente de Organização Escolar (GOE).  Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 

3851-4718.  

 A Direção da E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura, informa que dispõe de vaga para Zelador 

e Gerente de Organização Escolar (GOE). Os interessados deverão entrar em contato através dos 

telefones:3921-2183 / 3921-4727. 

 A Direção da E.E. Prof. Francisco Faria Neto, dispõe de 01 (Uma) vaga para Professor    

Coordenador Pedagógico - Ensino Fundamental  - Ciclo I . Período Diurno. As propostas deverão 

ser entregues de 27/08 à 29/08/18 na própria Unidade Escolar das 09h às 17h.  

 Obs: Para consultas e pesquisas utilizar o menu DOCUMENTO/PESQUISAR, inserir o  

numero de SPDOC do Processo ou documento e clicar em pesquisar, no inferior da tela se clicar 

em HISTÓRICO, o sistema irá mostrar todo o andamento do Processo/documento. 

 Solicitamos aos Diretores  que  repassem as informações para todos os servidores que  

foram indicados para ter acesso ao sistema e aqueles que não conseguirem acessar iremos     

providenciar a inclusão, para isto informar, nome, CPF e email institucional. 

 Contamos com a colaboração e empenho de todos! 

 As dúvidas podem ser encaminhas para os emails dent1nad@educacao.sp.gov.br,         

michelle.sousa@educacao.sp.gov.br e eliciano.silva@educacao.sp.gov.br , os administradores   

sub-setoriais são Eli e Michelle, nos procure, estamos à disposição! 


