
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CAIEIRAS 

Caieiras, 17 de setembro de 2018. 

CIRCULAR Nº 02/2018 

Prezados 

Diretores de Escola e Equipe Escolar, 

  

  

Na proposta de ampliar o diálogo entre a Diretoria de Ensino e as Escolas, 

damos continuidade a Circular visando abranger a equipe escolar e proporcionar ciência 

inequívoca por parte da equipe gestora das informações, tarefas, avisos, datas e prazos, 

referentes às demandas de todos os setores da D.E.  

Solicitamos especial atenção e cumprimento das demandas. 

Atenciosamente 

Celso de Jesus Nicoletti 

Dirigente Regional de Ensino 

PAX  
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AT – ASSISTÊNCIA TÉCNICA               decaiat@educacao.sp.gov.br 

 

 

➢ Em obediência à Lei nº 9.504/1997 que dispõe, dentre outros assuntos, sobre a 

restrição da publicidade institucional no período eleitoral, reiteramos que desde 

o dia 07/07/2018 é proibida a utilização da logomarca do Governo  

Durante este período é permitido apenas a utilização do Brasão de Armas do 
Governo do Estado de São Paulo, conforme abaixo:  
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NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO                                        decainpe@educacao.sp.gov.br 

 

➢ Feira de Ciências: FEBAJUCE – DE- Região de Caieiras em conjunto com a 

FATEC do município de Franco da Rocha, ocorrerá nos dias 19 e 20/09/2018. 

 A Diretoria de Ensino – Núcleo Pedagógico CONVIDA os Supervisores, 

PCNPs, Diretores e Professores Coordenadores das escolas inscritas e demais 

escolas, para a cerimônia de abertura da feira, que ocorrerá no dia 19 de 

setembro às 9h na FATEC do município de Franco da Rocha. 

Cronograma para a apresentação dos projetos dos Métodos Científicos e/ou 

Engenharia das escolas participantes. 
 
Data: 19/09 
Horário da apresentação: 13h -17h 
 

Unidade Escolar Inscrita Projetos / Experiências 

E.E. Hermelina de Albuquerque 

Passarela 

Aquaponia escolar e familiar 

E.E. Alfried Theodor Weiszflog Transformando vidas com a ciência 

  

  

  

E.E. Aparecido Roberto Tonellotti 

Projeto de Lei: Em busca da 

acessibilidade na cidade de Francisco 

Morato” 

Acessibilidade/Inclusão: Ponto de ônibus 

estruturado par atender pessoas com 

mobilidade reduzida e população da 

comunidade no geral 

Acessibilidade na escola 

E.E. Prof. Ulysses Sanches Ramires Casa Sustentável 

E.E. Prefeito Pedro Lelis Energia Eólica 

E.E. Walther Weiszflog Engenhando 

E.E. Walter Ribas de Andrade Projeto Feira Thermal Roof 

Prevenindo doenças com células 

sintéticas 
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Data: 20/09 
Horário da apresentação: 08h -12h 
 

Unidade Escolar Projetos / Experiências 

E.E. Otto Weiszflog Jogo Virtual sobre Sistema Nervoso 

E.E. Parque Cento e Vinte II Compostagem de chão 

E.E. Vincenzo Lobassi O encanto do mundo microscópio 

  

  

  

E.E. Profª. Jocimara Vieira da Silva 

Escavadeira hidráulica 

Bateria em série utilizando caixinhas de 

leite 

Lâmpada de Lava 

Agitador magnético 

Robô Bípede 

Tornado Luminoso 

Pasta de Elefante 

E.E. Dr. José Roberto Melchior Cuidando do nosso amanhã 

  

E.E. Arthur Weingrill 

Jardim Ecológico 

ECO-COOLER 

 
 

➢ As inscrições para o PROJETO EMAI – EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS 

ANOS INICIAIS – CURSO 1 – 2ª Edição – 2018 estarão abertas no período de 

13 (a partir das 10h) a 20 de setembro de 2018. 

 

➢ AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM PROCESSO –Vigésima Primeira Edição – 
Terceiro Bimestre – Outubro de 2018. 

Na presente edição, serão avaliadas habilidades e conteúdos específicos 
propostos para o terceiro bimestre na MAP, para as disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática de cada um dos anos e séries dos Ensinos Fundamental e Médio, com 
exceção da disciplina de Língua Portuguesa nos anos iniciais, em que a MAP está 
organizada semestralmente. 

Os resultados das provas deverão ser inseridos no  SARA, da Secretaria Escolar 
Digital (SED), que estará aberto para esta finalidade no período de 01 a 12-10-2018. 
 

 
➢ PNLD: DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA O EF E EM 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE iniciou a distribuição 

para a reposição dos livros didáticos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 

Médio. O material está sendo entregue para utilização em 2019. Os livros devem 

ficar armazenados em local apropriado até que sejam destinados aos alunos e 

professores. 
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ESE - EQUIPE DE SUPERVISÃO 

 

 

➢ Atribuição de Classes/ Aulas  toda quinta-feira às 13h na EE. ALBINO 

FIORE – Rua Pará, 200 Jardim Esperança, CEP 07724-085 – Caieiras. 

 
➢ SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESCOLAR – dias 13 e 14 de setembro de 2018 

Fortalecendo a Cultura da Paz 

O Seminário Regional de Proteção Escolar, neste ano em sua sétima edição, teve como 

objetivo o fortalecimento da cultura da paz, estreitar os vínculos e as ações de todos 

agentes integrantes da rede de proteção da criança e do adolescente, contribuindo para 

que estes desenvolvam suas potencialidades individuais, sociais e laborais, ao 

promover o debate sobre a construção de seus projetos de vida, sobre o 

desenvolvimento de seus protagonismos infanto-juvenis, contribuindo, assim, para a 

inserção crítica e emancipadora na sociedade e para a apropriação de concepções de 

justiça colaborativa e restaurativa. Enfim, ações estas que tem contribuído 

decisivamente em nossas árduas tarefas de ajudar na construção coletiva de uma 

formação cidadã e democrática. 

Nestes dois dias, mais uma vez estivemos debatendo sobre a importância do 

comprometimento de todos neste trabalho de proteção social e na promoção escolar 

dos estudantes, com projetos e ações específicas que promovam a cidadania 

participativa e uma qualidade de ensino socialmente referenciada,  que propiciem o 

aprofundamento dos espaços de participação da comunidade escolar, bem como o 

fortalecimento das instituições de apoio aos profissionais da educação e aos usuários 

de seus serviços, essenciais à qualquer país que deseja construir um futuro melhor para 

seus cidadãos.    

Agradecemos a presença  dos palestrantes que participaram das atividades e  

reforçaram a premissa que a  Escola é a instituição privilegiada para colaborar com o 

aprendizado deste pleno exercício de cidadania, ao contribuir com o desenvolvimento 

pessoal e social daqueles que por ela passam, ampliando suas visões de mundo e seus 

modos de ser, pensar e agir, debatendo sobre suas responsabilizações e missões nas 

teias das relações sociais e para nela inserirem-se de maneira ética, responsável, crítica 

e participativa. 

 Parabenizamos e elogiamos a participação dos escolas estaduais nas apresentações 

culturais e troca de experiências.                                                                                                      

 

➢ SPEC - SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR 

O ROE é uma Ferramenta on-line de registro de ações ou situações de conflito ou 

grave indisciplina que perturbem sobremaneira o ambiente escolar e o desempenho de 

sua missão educativa. Caberá ao Diretor, ao Vice-Diretor ou ao Secretário de Escola a 

inserção dos dados que podem, se assim desejar, gerar relatório ou documento 

suficiente para notificação da Rede de Garantias. O objetivo do ROE é consolidar um 

sistema de informações que permita subsidiar, com dados inseridos pelas escolas, o 

planejamento das ações da Secretaria tanto no nível central, como nos níveis regional 
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e local e ser uma ferramenta de gestão para diretores de escola e para o monitoramento 

regional a partir das Diretorias de Ensino. 

Segundo o artigo 9º da Resolução SE nº 19, de 12-2-2010 (anexo 1), o 

preenchimento do ROE pela escola é obrigatório, sendo sua omissão considerada uma 

falta administrativa. Uma vez que, o ROE é uma ferramenta para ajudar os gestores 

escolares na administração dos problemas referentes à proteção em sua escola, quanto 

mais dados forem registrados no ROE, maior será a fonte para o planejamento e a 

atuação de diretores, coordenadores, PMEC e demais docentes. 

 

➢ INSTITUTO PROA - PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO  

 

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

oferece 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 cursando 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 carreira 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 

comportamental dos alunos, ensinando a ter uma postura mais autônoma e a 

responsabilidade que o mercado 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 somente pela internet, no site www.proa.org.br. As aulas 

acontecerão no Senac Francisco Matarazzo (Av. Francisco Matarazzo, 249, Água 

Branca, São Paulo - SP). 

 

CRH – CENTRO DE RECURSOS HUMANOS         decaicrh@educacao.sp.gov.br 
 

 

➢ SOBRE A  GRATIFICAÇÃO DE TRABALHO NOTURNO – GTCN 
LEI COMPLEMENTAR Nº 774, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994 Altera a Lei 
Complementar nº 444, de 27/12/85, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério 
Paulista. 
 

Artigo 2º - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos, adiante 
enumerados, da Lei Complementar n.º 444, de 27 de dezembro de 1985: 
I - o artigo 83: 
 

"Artigo 83 - Os funcionários e servidores integrantes da série de classes de 

docentes e das classes de especialistas de educação, do Quadro do 

Magistério, enquanto atuarem no ensino de 1º e 2º graus das unidades 

mailto:decaicrh@educacao.sp.gov.br
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escolares da Secretaria da Educação, no período noturno, farão jus à 

Gratificação por Trabalho no Curso Noturno GTCN." 

 
Senhores Diretores de Escola e G.O.Es, conforme orientado anteriormente, é 

importante atentar para a implantação correta da gratificação conforme horário 

homologado. Atenção necessária também quanto  casos de cessação de designação e 

alteração de horário.  

➢ TABELA BÁSICA DE CONTAGEM DE TEMPO – INCIDÊNCIAS 

O e-mail nº 1220/2018 encaminha lista de códigos de BFE atualizada para 

conhecimento e aplicação no cotidiano escolar. 

 

➢ LIVRO PONTO - Decreto nº 52.054/2007 e Res SE 73/2007 

A frequência dos servidores é apurada em livro ponto que deve ser assinado 

diariamente, assim como, apontadas as ausências dos que não comparecerem ao 

serviço de acordo com a legislação vigente e as reuniões de instrução realizadas 

por esta Diretoria.  

 

CIE – CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR  
decaicie@educacao.sp.gov.br 

 

 

➢ APLICATIVO CENSO LOCALIZA  
 Aplicativo para registro da localização geográfica da escola ao Censo Escolar da 

Educação Básica, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. O acesso ao aplicativo é restrito aos níveis de 
acesso superusuário e executor do Sistema Educacenso 

 
Para o Censo Escolar 2018, o aplicativo já está disponível na Play Store, para 

celulares Androids, e na App Store, para Iphones.  
 
O objetivo da Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED) com o aplicativo é 

melhorar as informações sobre a localização das escolas. Isso possibilitará o 
desenvolvimento de estudos e o acompanhamento de políticas públicas levando em 
consideração também a análise do território. 

 
No momento da marcação do ponto, é fundamental que o usuário esteja em um local 

aberto e preferencialmente central da escola para um melhor funcionamento do GPS e 
precisão da informação. O Inep recomenda que sejam marcados pelo menos quatro 
pontos por escola para melhorar a consistência da informação. Essas marcações podem 
ser realizadas em dias e em condições de tempo diferentes. O tutorial do aplicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=ClWrCz8UiDc&feature=youtu.be 
 

O aplicativo ficará disponível até 01 de outubro. 

➢ COMUNICADO CONJUNTO DGREM/CVESC – DEINF/DEMOR: 

RENDIMENTO / CONCLUINTES 

Informamos que o Rendimento, referente ao primeiro semestre, estará 
disponível, impreterivelmente, para todas as redes, até o dia 19/09/2018. 
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A carga do Concluintes será realizada novamente no dia 21/09/218.  Lembramos 
que o RG do aluno deverá estar cadastrado corretamente na ficha do mesmo, assim 
como o Rendimento devidamente lançado para migração completa dos dados. 

Em caso de dúvida ou dificuldade, favor entrar em contato com o técnico 
responsável pelo atendimento da Diretoria de Ensino. 

Solicitamos que as dúvidas referentes ao Concluintes sejam encaminhadas ao 
e-mail:  decainve@educacao.sp.gov.br 

 

CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA      decaicaf@educacao.sp.gov.br 

 

 

➢ INCLUSÃO DE BENS GEMAT 

Tendo em vista que a atividade solicitada demanda tempo e atenção, foi prorrogada 

para o dia 18/09/2018. 

Os procedimentos a serem adotados estão no e-mail 1264/2018. 

Atenção: antes de imprimir o Termo de Responsabilidade, fazer a conferência pois 

existem alguns bens sem localização. 

 

➢ LEVANTAMENTO ELEIÇÕES 

Considerando a proximidade das eleições e que várias escolas são polos eleitorais 

solicitamos que verifiquem as condições das tomadas nas salas que servirão para a 

instalação das urnas eletrônicas. 
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