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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão 

Gincana Cultural 2018 - "Áfricas" 

E.E. Pasquale Peccicacco 

Bingo Matemático, Documentário Rio    

Tietê, Números Dourados e visita A.    

Shimidt. 

E.E. Dr. Joaquim Silvado 

Prof. Daniel de Geografia com os alunos do 9º 

ano realizaram o estudo dos continentes  atra-

vés de criação de Power Point na sala de Infor-

mática e depois a apresentação de cada grupo. 

Professora Angélica de Artes realizou um Projeto 

de Intervenção Visual renovando as mesas da 

sala de aula com desenhos dos alunos. Parabéns 

pelas  propostas! 
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E.E. República da Argentina 

Projeto: " Voz da Mulher" no República   

Argentina!  

E.E. Prof. Antônio Emílio de Souza Penna 

Projeto Direitos Humanos e Cidadania 2018 

Srs. Gestores; 

 O comitê do MMR da Diretoria Norte 1, vem por meio desta convocar os diretores abaixo 

relacionadas, para orientação e esclarecimentos sobre o plano de melhoria e N3. Solicitamos que 

tragam todo material do MMR que possuam. 

Público Alvo: Diretor de Escola das Unidades Escolares abaixo (Na impossibilidade da presença 

do Diretor em razão de acumulação de cargo / férias poderá comparecer o Vice-Diretor) 

Data: 24 de setembro de 2018 (Segunda-feira) 

Local: Sala da Rede do Saber - Diretoria de Ensino Norte 1 – Rua Faustolo, 281 

Horário: 8h00 às 12h00  

EE Agenor Couto de Magalhães Dr, EE Anilza Pioli Professora, EE Antônio Francisco Redondo, EE 

Brigadeiro Gavião Peixoto, EE Candido Gonçalves Gomide, EE Elísio Teixeira Leite III, EE Galdino 

Lopes Chagas, EE Jácomo Stavale Professor, EE Joaquim Silvado, EE Luiz Sergio Claudino dos 

Santos Dep., EE Marilena Piumbato Chaparro, EE Nossa Senhora do Retiro, EE Pasquale Peccicac-

co, EE Regiane do Carmo Monteiro, EE República Argentina, EE Walfredo Arantes Caldas, EE 

Zoraide de Campos Helu. 

Comitê MMR - Diretoria Norte 1 

 

  CGABINETE 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

TEMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA           

ENSINO FUNDAMENTAL II - ANOS FINAIS 

“INTERVENÇÕES METODOLÓGICAS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS” 

MMR 2018 

DATA 27/09/2018 

LOCAL Av. Mutinga, nº 950 – Jd. Líbano- São Paulo-SP 

PÚBLICO ALVO Professores de Língua Portuguesa- Anos Finais (Qualquer série) 

das escolas da Diretoria Norte 1 

HORÁRIO 9H às 17H 

RESPONSÁVEIS Núcleo Pedagógico DE Norte 1 

OBSERVAÇÃO Favor trazer caderno 1 do aluno do 6º e 9º ano. 

Convocação 

Programa Sala de Leitura 

 Parabenizamos todas as escolas com o Programa Sala de Leitura, que participaram 

tão brilhantemente do Projeto Mediação e Linguagem. 

 Agradecemos a participação, o envolvimento, o comprometimento e a competência dos 

Professores da Sala de Leitura, os professores parceiros do Projeto, toda a equipe gestora e os 

alunos que se dedicaram e realizaram maravilhosos trabalhos em vídeo, animação e radionovela. 

Parabéns para as escolas: 

AYRES DE MOURA PROF.; ÍTALO BETARELLO; MIGUEL OLIVA FEITOSA PROF.; MILTON DA SILVA 

RODRIGUES PROF.; PLÍNIO DAMASCO PENNA PROF.; REPÚBLICA DA COLÔMBIA. 

 Em especial, parabenizamos a EE Milton da Silva Rodrigues Prof. que foi escolhida  

para representar a Diretoria de Ensino Região Norte 1, e, no dia 19/09/2018, em reunião do Polo 

X composto pelas Diretorias Centro, Centro-Oeste, Norte 2 e Norte 1, foi selecionada para      

representar o Polo das diretorias. 

 O trabalho da escola será apresentado na Mostra Virtual do dia 17 de outubro em         

videoconferência com a participação dos alunos e da professora da Sala de Leitura, que         

explanarão como ocorreu todo o processo. A DE Norte 1 parabeniza toda a equipe. 

 

Equipe de Língua Portuguesa 
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PALESTRA SOBRE LITERATURA INFANTIL 

 

 Na próxima semana, a Profa. Ana Margarida Ramos, da Universidade de Aveiro 

(Portugal), estará em São Paulo para a realização de dois encontros: 

 No dia 24/9, às 13h, no Espaço de Leitura do parque da Água Branca, teremos o bate-

papo O que a literatura infantil, em Portugal, tem a nos ensinar? 

 Já no dia 25/09, às 9h30, na PUC/SP - Campus Monte Alegre, a Profa. ministrará 

 a palestra Perspectivas e desafios da pesquisa em literatura para infância e        

juventude em Portugal.  As inscrições são gratuitas – para receber certificado, inscrever-se no                                        

e-mail: grupolc.contemporanea@gmail.com. Dúvidas ou maiores informações, entrar em contato. 

Comissão Organizadora 

INSTITUTO PROA - PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO 

 

             Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação – SEE, ofere-

ce um curso, gratuito, de qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com duração 

de 6 meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 16 a 20 anos que estejam cursan-

do ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que pertençam a família 

de condição socioeconômica menos favorecida. O objetivo é preparar esses jovens para o mundo 

do trabalho, por meio do acesso à educação profissionalizante, com orientação ao início de carrei-

ra até a conquista do primeiro emprego. O Instituto oferece gratuitamente aos alunos: • Bolsa de 

Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do SENAC), com seis meses de 

duração, nos períodos da manhã ou tarde; • Consultoria de RH para desenvolvimento comporta-

mental dos alunos, ensinando a ter uma postura mais autônoma e a responsabilidade que o mer-

cado de trabalho requer; • Vale Transporte; • Uniforme e material didático. O processo seletivo é 

gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online; dinâmica de grupo, entrevista individual, 

banca avaliadora e reunião de pais. As inscrições vão até 31/10, podendo ser feitas somen-

te pela internet, no site www.proa.org.br. As aulas acontecerão no Senac Francisco Mataraz-

zo (Av. Francisco Matarazzo, 249, Água Branca, São Paulo-SP). Solicitamos a divulgação do projeto. 

 

Norival C. Ramos PCNP – História  

mailto:grupolc.contemporanea@gmail.com
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PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

 

Avaliação do Programa Escola da Família 

 O principal objetivo dessa avaliação consiste em coletar o modo como os vice-diretores, os alunos, 

a população participante, os educadores universitários e os voluntários percebem a qualidade das ações 

realizadas pelo PEF, com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento do Programa nas escolas da rede pú-

blica de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

 Para subsidiar o trabalho das Diretorias de Ensino e das escolas participantes fornecemos o panora-

ma geral da pesquisa avaliativa, contendo informações sobre a sua constituição, com destaque para o mo-

mento da aplicação do questionário de avaliação, e também com sugestões de algumas estratégias para 

divulgá-la na escola. 

 Estamos encaminhando a quantidade por perfil  que foram respondidas, solicitamos o empenhos 

dos Vice-Diretores em atender todos participantes, Alunos, Gestor, Universitários, Voluntários e População.  

Diretoria de 

Ensino 

Nº de Es-

colas na DE 
partici-

pantes do 

PEF 

Escolas 

com 70 a 
100% de 

meta atin-

gida 

Escolas 

com 50 a 

menos de 

70% de 

meta 

atingida 

Escolas 

com 30 a 

menos 

de 50% 

de meta 

atingida 

Escolas 

com me-

nos de 

30% de 

meta atin-

gida 

Nº de 

Escolas 

sem esse 

perfil 

Total de 

Questio-

nários 

Previstos 

Total de Questio

-nários Finaliza-
dos 

Parte inferior do 

formulário 

Parte superior 

do formulário 

Parte superior 

do formulário 

Alunos 

Parte inferior do 
formulário 

Parte inferior do 

formulário 

Parte supe-

rior do for-

mulário 

30 
Parte inferi-

or do formu-

lário 

5 1 4 20 0 5.008 

1.166 

Parte inferior do 
formulário 

Gestor 

Parte supe-

rior do for-

mulário 

30 

Parte inferi-

or do formu-

lário 

24 0 0 6 0 30 

24 

Parte inferior do 

formulário 

Universitários 

Parte supe-

rior do for-

mulário 

30 

Parte inferi-

or do formu-

lário 

19 5 2 4 0 168 

122 

Parte inferior do 

formulário 

Voluntários 

Parte supe-

rior do for-

mulário 

30 

Parte inferi-

or do formu-

lário 

7 5 3 8 7 110 

64 

Parte inferior do 

formulário 

População 

Parte supe-

rior do for-

mulário 

30 

Parte inferi-

or do formu-

lário 

6 4 4 16 0 450 178 
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Projeto Hortas Escolares: Permacultura e PANC  

(Plantas Alimentícias Não-Convencionais) 

 

            Em continuidade às ações relacionadas ao projeto Hortas Escolares: Permacultura e 

PANC (Plantas Alimentícias Não-Convencionais), a Secretaria de Estado da Educação - SEE, por 

meio das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica (CGEB) - por seu Centro de Ensino Fun-

damental Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF), Equipe Curricular de Geo-

grafia - e de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) - pela Equipe de Projetos Especiais e do 

Programa Escola da Família -, encaminha um conjunto de materiais de apoio que visa contribuir 

com a ampliação do repertório teórico-metodológico dos gestores, professores, estudantes e co-

munidade escolar. 

            No dia 22 de maio, a Equipe Gestora do projeto realizou uma videoconferência, em par-

ceria com especialistas do Instituto Kairós, com intuito de apresentar o potencial das PANC no 

fortalecimento das hortas nas escolas da rede estadual de ensino. Em anexo, disponibilizamos o 

material exibido pelos palestrantes. Para ampliar os estudos sobre o tema, também compartilha-

mos o Guia Prático de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) para Escolas e o Cartaz 

“20 PANC Mais Recomendadas para Horta Escolar”, elaborado pelo Instituto Kairós, no contexto 

do Projeto Viva Agroecologia (http://vivaagroecologia.blogspot.com/). 

            Contamos com a habitual colaboração dos gestores na divulgação dos materiais de apoio 

e acompanhamento das iniciativas relacionadas ao tema nas escolas.  

 

Norival C. Ramos PCNP – História 

 

  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 enviamos 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 tramitações 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://vivaagroecologia.blogspot.com/
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 unida-

de 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 se-

guir 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 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 fo-

ram indicados para ter acesso ao sistema e aqueles que não conseguirem acessar iremos provi-

denciar a inclusão, para isto informar, nome, CPF e e-mail institucional. 

 Contamos com a colaboração e empenho de todos! 

 As dúvidas podem ser encaminhadas 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 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 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 encaminhas, também, para o email : 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. 

 Essa medida visa agilizar o atendimento. 

 Agradecemos a colaboração e compreensão! 

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

 

 

  CESCOLAS  

 A Direção da E.E. Indígena Djekupé Amba Arandy, informa que Dispõe de 1 vaga (Uma) 

para Professor Coordenador do Ensino Fundamental anos Iniciais, Finais e Ensino Médio , período: 

manhã  e tarde das 10h às 19h. As propostas deverão ser entregues na Unidade Escolar até 

28/09/2018, no horário das 11h às 17h.  

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

de Organização Escolar. Os Interessados deverão entrar em contato pelo telefone: 3851-4718.  

 A Direção da E.E. Profa. Zoraide de Campos Helú, informa que dispõe de vaga para GOE - 

Gerente de Organização Escolar. Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 3916-

6323.  

  A Direção da E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga de 

Zeladoria e 01 (uma) vaga de GOE - Gerente de Organização Escolar, os Interessados deverão 

entrar em contato para agendar entrevista com a direção. Telefone: (11) 3921-2183. Informa-

mos também, que dispomos de 01 (uma) vaga para Professor Coordenador Pedagógico - Anos 

Iniciais e Anos Finais. Interessados deverão   realizar a entrega das propostas no dia 24 e 25/09 

no horário das: 9h às 12h, entrevistas no dia 28/09 no horário das 19h.  

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

