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DESTAQUES DA SEMANA

E.E. Morro Doce 

Formatura PROERD - Parabéns à equipe de pro-

fessoras da E.E. Morro Doce e aos alunos do 5º 

A ,B e C, pelo empenho e formação continuada 

proporcionada a todos os educandos. Em especial 

a Profa. e Policial  Magali Ap. Codinhoto pela    

formação do grupo PROERD. 

E.E. Prof. Leônidas Horta de Macedo 

Entrega dos certificados do segundo bimestre 

para os alunos do Ensino Médio e palestras da 

Siemens sobre qualificação profissional. 

E.E. Pasquale Peccicacco  

Folclore e leitura na Praça e Orçamento Jo-

vem Participativo. 

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Encontro M.M.R. Corrigindo Rumos. Dia do 

Folclore, atividade realizada pela Profa. 

Claudete - História 
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E.E. Dr. Augusto Macedo Costa 

Feira das Nações. 

E.E. Dr. Agenor Couto de Magalhães 

Visitas: SESC 24 de Maio, SESC Pompéia e ao 

Teatro de Container. Agradecemos a  iniciativa, o 

apoio e colaboração dos professores envolvidos. 

E.E. Prof. Jair Toledo Xavier  

Comemoração dos 20 anos de Inaugura-
ção da Escola.  

E.E. Dr. Ubaldo Costa Leite  

Revitalização da Escola. 
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NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO

Convocação 

TEMA “Escola Conta Pavan” 

DATA 04/09/2018 

LOCAL Diretoria de Ensino Norte 1 – Sala do Acessa 

PÚBLICO ALVO Professor de Biologia das seguintes Escolas: 

EE Antonio Emilio de Souza Penna – Ticiana T. Benvenuti,  EE Brigadeiro Gavi-

ão Peixoto – Úrsula Lopes, EE Flamínio Fávero – Rosemeire Pezenti Silva,  

EE Manuel Bandeira – Thais de Almeida Berto, EE Maria Helena Gonçalves de 

Arruda- Everton Barbosa Bertaglia, EE Milton da Silva Rodrigues – Thiago da 

Silva Xavier, EE Parque Anhanguera – Joelma Carmelita dos Santos, EE Pli-

nio Damasco Penna – Vania Alves dos Santos, EE Zenaide Vilalva de Araújo – 

Giselly Maria de Souza. 

  

HORÁRIO Das 9h às 15h 

RESPONSÁVEIS Ivete Macan – Márcia Mesquita 

OBSERVAÇÃO   

Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2018 Tema: 

Homenagem à Vida e Obra de Conceição Evaristo 

 

            Poderão participar do Festival: Alunos da Educação Básica de todas as escolas públicas 

situadas na Cidade de São Paulo: municipais, estaduais, federais, da Rede Sesi, Fundação Brades-

co de todos os Estados brasileiros e escolas particulares.  

Cada escola poderá inscrever apenas 1 (um) vídeo em cada uma das seguintes categorias:  

 

Ensino Fundamental I  1ª. a 4ª. série. 

 Ensino Fundamental II  5ª. a 8ª. série.  

Ensino Médio. 

 

              Informo que enviamos por e-mail tanto no administrativo e pedagógico o regulamento 

do referido Festival. 

 

 

Norival C. Ramos PCNP – História 
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O CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2018 - BRASIL-ISRAEL: MÚSICA E DANÇA 

  

 Temos o prazer de comunicar o lançamento do 30º Concurso WIZO de Pintura e Desenho, 

promovido em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para alunos do En-

sino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual.  

O tema deste ano convida alunos e professores para uma enriquecedora pesquisa sobre Música e 

Dança no Brasil e em Israel, expressões culturais presentes na tradição que passa de geração em 

geração. 

 As escolas interessadas em participar deverão enviar os 10 (dez) melhores trabalhos de 

seus alunos, selecionados pela Coordenação Pedagógica de sua unidade e os remeterá, por cor-

reio ou pessoalmente, à Organização Feminina WIZO, Rua Minas Gerais, 36 – CEP 01244-010 - 

São Paulo. O prazo de recebimento dos trabalhos na WIZO é até 15 de outubro. 

 Anexo apostila informativa, regulamento, etiqueta de identificação e autorização 

para alunos menores de 18 anos. (Já enviado por e-mail).  A Solenidade de Premiação 

acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 12 de novembro. Os alunos 

classificados receberão medalhas, kits de pintura e um produto eletrônico. Os professores tam-

bém serão presenteados. Além desses prêmios, o aluno 1º lugar do Júri Oficial ganhará uma via-

gem a Brasília, acompanhado do seu professor, com estada de 3 (três) dias. Todas as escolas re-

ceberão Certificado de Participação. 

    

 COMO PARTICIPAR: Apostila informativa e Regulamento estão no site da institui-

ção www.wizosp.org.br 

PRÊMIOS: viagem para Brasília, eletrônicos, kits de pintura, livros e medalhas. 

APOIO CULTURAL: Ministério do Turismo de Israel, Consulado de Israel, Embaixada de Israel, 

Conscre, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Secretaria da Educação -  do Estado de 

São Paulo. 

INFORMAÇÕES: WIZO tel. (11) 3257.0100 com Mirta: e-mail wizosp@terra.com.br 

VESTIBULAR INDÍGENA 
 

             Informamos que a Universidade de Campinas oferecerá o primeiro vestibular indígena. 

A Comissão Permanente para os Vestibulares da UNICAMP (Comvest) já divulgou o edital do pro-

cesso seletivo. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no sítio da instituição, no perí-

odo de 15/08 a 14/09. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas, em vários cursos. Para que o pedido 

de inscrição seja aceito, os candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indí-

genas do território brasileiro por meio da documentação especificada no Edital. Para maiores in-

formações, favor consultar a página www.comvest.unicamp.br. Solicitamos divulgar nas 

Escolas Indígenas de sua região. 

Norival C. Ramos PCNP – História 

http://www.wizosp.org.br/
mailto:wizosp@terra.com.br
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PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 
 

Vaga de Professor Articulador 
 
 

 Conforme Resolução SE 53, de 22-9-2016, a Coordenação Regional do Programa Escola 

da Família da Diretoria de Ensino Norte 1, comunica uma vaga em substituição até 07/10/2018, 

para atuar como Professor Articulador da E.E. Olinda Leite Sinisgalli do Programa Escola da Famí-

lia. Para atuar na  condição de Professor Articulador Escola/ Família/Comunidade, o candidato 

deverá atender ao artigo 11 da referida legislação, com carga horária de 19 (dezenove) aulas, 

equivalente a 16 (dezesseis) horas, distribuídas aos sábados e domingos, na seguinte ordem:     

I - titular de cargo readaptado; II - ocupante de função atividade readaptado; III - titular de   

cargo na condição de adido; IV - ocupante de função atividade que esteja cumprindo horas de 

permanência; V - titular de cargo para atribuição de carga suplementar de trabalho; VI -       

ocupante de função atividade para o aumento de carga horária. 

 Os interessados deverão apresentar propostas no período de 03/09/2018 a 

06/09/2018, das 09h00 às 12h00 e das 13h às 18h. Núcleo Pedagógico 

Local: Diretoria de Ensino Norte1 – sito à Rua Faustolo 281, Água Branca – São Paulo/SP. 

Em um envelope contendo os dados e contatos do interessado, entregar: 

Currículo atualizado, cópia de RG, CPF; 

Projeto de Trabalho contendo a organização das atividades a serem desenvolvidas no    

Programa Escola da Família, contemplando os quatro eixos norteadores: Saúde,      

Qualificação para o trabalho, Esporte e Cultura.  

Adriana Aguiar/Juvelino Carabante 

Museu da Imigração disponibiliza acervo digital 

Ao todo, são mais de 87 mi l  imagens disponíveis no s i te da inst itu ição  
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 Em janeiro de 2011, um importante processo de organização documental, conservação e 

preservação teve início. Coordenando pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, o trabalho re-

sultou em um banco de dados com imagens digitalizadas que retratam a memória da imigração 

no estado de São Paulo e também no Brasil. Com o intuito de permitir o acesso livre ao material 

coletado, o Museu da Imigração disponibilizou o acervo para consulta e também download. 

“Memória da Imigração” reúne fragmentos do período em que o fluxo migratório no país era fator 

impactante tanto na economia quanto no próprio desenvolvimento do espaço urbano. As mais de 

87 mil imagens foram divididas em diferentes seções, entre elas “Cartográficos”, que traz mapas 

da época, e “Jornais”, com mais de duas mil publicações de colônias de imigrantes no Brasil. 

Acesse em: http://www.inci.org.br/acervodigital/ 

Fonte: Site Catraca Livre 

 

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural  

 

NAD - 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://www.museudaimigracao.org.br/acervodigital/
http://www.inci.org.br/acervodigital/
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. 
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 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. 

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

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

RICO, 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 e-mails 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! 

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.  
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SOLICITAÇÕES DE PROCESSO ÚNICO DE CONTAGEM DE TEMPO – PUCT 

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

nhas, também, para o e-mail : martins.kebbe@educacao.sp.gov.br aos cuidados do Sr. Eduardo – NAD- Nú-

cleo 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. 

Observação: 

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

encaminhem as demandas referentes aos PUCTs, ou seja, encaminhem a solicitação dos PUCTs em uma úni-

ca 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. 

 

ESCOLAS

 A Direção da E.E. Prof. Hélios Heber Lino, informa que dispõe de  vaga para Gerente de       

Organização Escolar (GOE). Os Interessados deverão entrar em contato pelo telefone:3851-4718. 

Também informamos a disponibilidade de vaga para Professor de Sala de Leitura, desde 

que estejam em situação de Adido, caso seja titular de cargo, bem como em aulas de permanência, se 

for categoria F . Período de entrega das propostas: 03, 04 e 05/09/2018.  

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

Zeladoria. Os interessados deverão entregar em contato na Unidade Escolar no período de 29/08/2018 

a 10/09/2018.  

 A Direção da E.E. Professor Antônio Francisco Redondo informa que dispõe de 01(uma) vaga 

para Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Médio, Períodos: Manhã, Tarde e Noite . As propos-

tas serão recebidas  na Unidade  Escolar de 03/09 a 04/09/2018, das 09h às 17h.    Entrevista para o 

dia 05/09/2018 as 10h. 

Pesquisa de Equipamentos, Mobiliários e Utensílios 

Prezados Diretores e Vice-Diretores, 

 A SEE disponibilizou na SED – Secretaria E. Digital, no Cadastro de Escolas, na aba Questionários, a 

pesquisa de Equipamentos, Mobiliários e Utensílios, para planejamento das necessidades de reposição. 

 Para o correto preenchimento desta pesquisa, pedimos que sejam consideradas as necessidades do 

período de setembro de 2018 até dezembro de 2019. Os códigos dos bens podem ser consultados através da 

BEC ou Catálogos Técnicos FDE. A pesquisa estará disponível de 29/08/2018 à 13/09/2018. 

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

