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  CDESTAQUES DA SEMANA  

JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

FASE FINAL ESTADUAL- CATEGORIA INFANTIL  

06 a 15 Setembro - SERTÃOZINHO - 2018 

 O Trabalho do professor Alexandre Varoli da 

Equipe da E.E. Jacomo Stavale resultou no Vice-

Campeonato Estadual de Basquetebol masculino na Ca-

tegoria Infantil. Os alunos e seus professores ficaram 

10 dias alojados em Sertãozinho participando da com-

petição e representando a Escola e a  Diretoria de Ensi-

no. Agradecemos o apoio da gestão escolar e dos pais 

dos alunos. 

 O professor Marcos Alexandre da E.E. Humberto de Souza Melo consagrou a sua equipe 

Campeã na modalidade Handebol feminino durante o evento. O PCNP Luiz Fernando foi responsá-

vel pela delegação da Capital na segunda fase até a fase final. Contando com a ajuda do         

Professor Moisés Andrade. 
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JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

FASE FINAL ESTADUAL — CATEGORIA MIRIM  

10 a 20 Setembro - AMERICANA - 2018 

As Equipes masculina e feminina da E.E. 

Elísio  Teixeira Leite III  participaram da  

Fase  Final Estadual  em Americana na    

Categoria Mirim. O Handebol Masculino foi 

Vice-campeão 

 Tivemos também a participação da E.E. Anilza Pioli que pela primeira vez  classificou a   

aluna Rayana Wendella Damas Alcantara  na prova  de Aletismo, com a dedicação da Professora 

Claudia Floriano. 

 O Professor Fabiano da Silva dos Santos da E.E. Cynira Stoco Fausto levou a aluna Beatriz 

Pereira de  Jesus, participando pela 1ª vez, na prova de salto em Altura ficando em  9º lugar. 

  

     Parabéns Professores!!! 

A equipe Feminina foi Campeã no    

Handebol. 
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E.E. Morro Doce 

Parabenizamos o Grupo Narrar – “Marcas da 

Infância”, peça de teatro do projeto “EU TENHO 

VOZ” – Instituto Paulista dos Magistrados – 

IPAM – SEE.  

E.E. Friedrich Von Voith 

Mostra Cultural – Empreendedorismo. Além dos 

conhecimentos matemát icos, recic la-

gem ,alimentação, plantas medicinais e contos de 

Fadas!  Parabéns  ao sucesso. 

E.E. Paulo Nogueira Filho 

Festa da Primavera 

E.E. Profa. Marilena Piumbato Chaparro 

Feira Cultural 2018 – União do Esporte com Arte. 
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E.E. Profa. Virgínia V. Ap. de A. Freitas 

Festa da Primavera 

E.E. Gavião Peixoto  

Projeto: Literatura da Quebrada. 

E.E. Profa. Maria Helena G. Arruda 

Festa da Primavera 

E.E. Profa. Elizabeth Ap. S. Mesquita 

Parabenizamos a participação, o envolvimento e a com-

prometimento de Professores, alunos e comunidade no 

Projeto “Os Dois M Emes” da Literatura Brasileira. 
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E.E. Pasquale Peccicacco  

Passeio Sala São Paulo e Mostra Cultural. 

E.E. Humberto de Souza Mello   

Parabenizamos a equipe de Handebol  e o 

Professor Marcos Alexandre,  pela conquista 

do  titulo de Campeão Estadual 2018. 

E.E. Antônio Carlos Ferreira Nobre 

Festa da Primavera  

E. E. Republica Argentina 

Festa da Primavera 

E.E. Edgard Pimentel Rezende 

Festa da Primavera 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

E.E. Prof. João Nogueira Lotufo 

Professor: Pedro Luciano Novaes dos Santos – Ati-

vidade de Artes do 4ºB e 5ºB, Criação de fantoches 

com caixa de leite para apresentação de teatro de 

Fantoches. 

PNLD LITERÁRIO 2018 

 

        O Decreto Federal 9.099/2017 dotou o PNLD de novas atribuições, incluindo a oferta de obras literá-

rias. A escolha do PNLD Literário 2018 está prevista para ter início dia 25 de setembro e terminar em 

8 de outubro. Confira abaixo algumas instruções:  

Participação  

Participarão do processo as unidades escolares constantes do Censo Escolar 2017 dos seguintes segmentos: 

a)Educação Infantil: creches e escolas públicas, além de instituições comunitárias, confessionais ou fi-

lantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público escolherão acervo para sala de aula; 

b)Anos Iniciais: 1º ao 3º ano escolherão acervo para sala de aula; 4º e 5º anos escolherão acervo para 

a Sala de Leitura e dois livros para cada aluno; c) Ensino Médio: escolherá acervo para a Sala de Leitura 

e dois livros para cada aluno; OBS: os Anos Finais do Ensino Fundamental não farão escolha.  

Registro  

O registro será realizado no PDDE-Interativo, por meio do CPF da direção da escola e senha pessoal, que 

deverá ser mantida sob sigilo. Caso a direção ainda não tenha acesso, o interlocutor dos Programas MEC 

nas DE poderá auxiliar. 

Processo de escolha  

      a) Análise do Guia PNLD Literário 2018 (disponível no portal do FNDE) com professores e equipe pedagó-

gica, que terão acesso ao conteúdo de todas as obras aprovadas por meio do Guia; b) Consulta ao passo a 

passo, também, disponível no portal do FNDE; c) Escolha das melhores opções para a escola. 

 4. Caráter Participativo  

     A escolha deverá ser realizada a partir de uma reflexão coletiva entre os professores, com base nas orienta-

ções constantes no Guia do PNLD Literário 2018 (disponível no portal do FNDE). 

       Dada a colaboração entre Estado e Município, presente nos Planos Nacional e Estadual de Educação, no 

Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa e no Programa de Integração Estado-Município, as DE 

que julgarem oportuno poderão replicar esta mensagem às redes municipais de sua área de atuação. 

Lembramos que, durante o período de registro da escolha, não é permitido o acesso de representantes 

de editoras nas dependências da escola e DE, conforme Resolução 15/2018 CD-FNDE. Demais informa-

ções poderão ser obtidas no portal do FNDE (www.fnde.gov.br) >> Programas >> Programas do Livro 

>> Livro Didático >> Escolha PNLD Literário 2018. Dúvidas poderão ser encaminhadas para o endereço 

pnld@educacao.sp.gov.br 

mailto:pnld@educacao.sp.gov.br
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EFAP EM REVISTA – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO: CONVITE PARA ENVIO DE ARTIGO 

 

Prezados(as) Educadores(as), 

           A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de Forma-

ção e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Sou-

za” (EFAP), convida vocês a participarem de nossa revista online enviando artigos e/ou relatos de 

sua prática pedagógica. Estes serão analisados pela Equipe Editorial da “EFAP em Revista – For-

mação e Educação” e, assim, contribuirão para futuras publicações. 

Nosso objetivo é dar voz àqueles que fazem a Educação na Escola Pública do Estado de São Pau-

lo. Os colaboradores externos também são muito bem-vindos neste movimento de discussão, to-

dos em prol ao aprimoramento da formação continuada de educadores, professores, gestores e 

demais funcionários, os quais são os principais agentes na busca da qualidade da Educação na 

Rede Estadual de Ensino. 

           Os materiais deverão ser encaminhados ao endereço de e-

mail submissao.efap@educacao.sp.gov.br. Não há prazo para envio, porém, para participação na 

2ª edição da revista, serão analisados trabalhos encaminhados até o dia 24/09/2018. 

          Para conhecer um pouco mais a respeito, http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/

Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efapemrevista& a 1ª edição da EFAP 

em Revista – Formação e Educação. Vocês encontrarão também as normas que orientam a pro-

dução dos artigos e relatos de prática. 

        Participem! Vocês terão um espaço garantido na EFAP em Revista − Formação e Educação. 

Equipe Editorial EFAP em Revista. 

 MAS - Café Teológico apresenta: "Patrimônio Colonial Latino-americano " com o Prof. 

Dr.  Percival Tirapeli + Lançamento do livro e sessão de autógrafos 

 Museu de Arte Sacra de São Paulo promove no dia 10 de outubro de 2018 o Café Teológico 

"Patrimônio Colonial Latino-americano ", com o Prof. Dr.  Percival Tirapeli. 

mailto:submissao.efap@educacao.sp.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efapemrevista&
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efapemrevista&
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 Neste café, veremos como anos de pesquisa podem gerar uma publicação interessante e 

completa – em texto e imagens agradáveis e atraentes para qualquer pessoa. Percival Tirapeli, 

depois de dedicar parte da sua vida a percorrer as cidades, povoações, monastérios, catedrais e 

capelas rurais esquecidas na América Latina, acaba de publicar sua interpretação panorâmica das 

duas Américas, a espanhola e a portuguesa. O espírito do barroco foi um dos denominadores co-

muns entre a produção artística das duas Américas, e ele mergulha nas teorias desse               

estilo em suas descrições sensoriais dos templos religiosos “O olhar conduz à emoção.                           

Entre a crítica racional e o deleite da visualidade pura, sucumbe-se nesta última.  

 

 Essa é a uma das funções da arte barroca: deslocar o fiel do peso do corpo e lançá-lo ao 

voo da imaterialidade”, afirma. Nessa descrição dos espaços religiosos e dos elementos ornamen-

tais, imaginamos a arquitetura e os elementos artísticos tal como se estivéssemos observando e 

percorrendo o local. Como afirma Victor Hugo Mori em seu prefácio, ler o livro “é encontrar na 

densa narrativa científica aqueles momentos, que por descuido involuntário, o competente profes-

sor é substituído pela figura humana – Percival - artista e poeta”.  

 O pesquisador percorreu os Patrimônios da Humanidade desde o México até a Patagônia, 

em 8 anos de idas e vindas nas antigas praças maiores das capitais latino-americanas – antigos 

vice-reinados de Nova Espanha, Nova Granada, do Peru e Prata, onde se encontram os palácios 

de governo, as catedrais e palácios episcopais. As ordens religiosas – agostinianos, dominicanos, 

mercedários e jesuítas – nos legaram as mais belas igrejas da América Colonial assim como as 

capelas dos mosteiros femininos, e, nas cidades de mineração como Potosi e Ouro Preto, o legado 

artístico é insuperável, com o urbanismo espontâneo.  

 

 Todo esse conteúdo e sua organização em livro será apresentada nesse Café Teológico 

com sessão de autógrafos. 

Quando: Quarta-feira, 10 de outubro de 2018: Horário: 17h  

Tema: Patrimônio Colonial Latino-americano: Palestrante: Prof. Dr.  Percival Tirapeli 

Inscrição: não é necessária a inscrição, vagas limitadas, entrada por ordem de chegada 

Informações: c/ Fátima Paulino no telefone (11)5627-5393 

Número de vagas: 50 lugares - Atividade Gratuita 

  

 

Norival C. Ramos PCNP – História 
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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 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://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. 

 

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.  
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 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. Prof. Zoraide de Campos Helú, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga 

para Professor Coordenador do Ensino Fundamental  I - Anos Iniciais, período manhã e tarde. As 

propostas deverão ser entregues na Unidade Escolar até 02/10/2018, no horário das 8h às 17h. 

 A Direção da E.E. Prof. Zoraide de Campos Helú, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga 

para GOE - Gerente de Organização Escolar. Os interessados deverão entrar em contato pelo   

telefone: 3916 6323.  

 A Direção da E.E. Professora Marilena Piumbato Chaparro, informa que dispõe de 01(Uma) 

vaga para Professor Coordenador Pedagógico – Ciclo 1  Períodos: Manhã e Tarde. As propostas 

serão recebidas na Unidade Escolar de 01/10 e 02/10/2018, das 09h às 17h. Entrevista para o 

dia 01/10/2018 às 19h.  

 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 permanên-

cia, se for categoria F . Período de entrega das propostas: 01 e 02 /10/2018. Outrossim, divulga-

mos a necessidade de professores eventuais  com habilitação em História, para os períodos:   

manhã, tarde e noite.  

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

