
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CAIEIRAS 

Caieiras, 15 de outubro de 2018. 

CIRCULAR Nº 04/2018 

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. 

 

   

 
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 

 

 

➢ DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES - FUNDAÇÃO VUNESP - COMUNICADO 

NPE-CAI Nº 204/2018  -  Unidades Escolares de Ensino Médio. 

 Processo de Devolução: encaminhar os  Envelopes VUNESP, identificados e fechados, 

contendo APENAS as folhas com os códigos utilizados, devidamente assinados pelos 

alunos, bem como os que não foram utilizados, junto ao Setor de Protocolo, aos 

cuidados deste PCNP. 

 Importante: Orientamos que procedam em assinar a Lista Oficial de Protocolo 

de Devolução e Controle, constante no mesmo Setor. 

  Lembrete de Cronograma:    Devolução dos Envelopes: até 22/10/18 

 
 

➢ ESCOLHA DO PNLD Literário Comunicado NPE-CAI nº 

0205/2018 

O registro da escolha do PNLD Literário decorrerá de 18 a 31 de outubro de 

2018 e será realizado no Sistema PDDE Interativo, que pode ser acessado no 

endereço: 

 http://pddeinterativo.mec.gov.br 

Anexo ao comunicado  NPE segue o Guia PNLD Literário 
 
Realizarão a escolha as escolas com alunado na educação infantil (creche e pré-
escola), nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e no ensino 
médio constantes do censo escolar de 2017. 
Para a creche, pré-escola e do 1º ao 3º ano do ensino fundamental a escolha será de 
acervos para sala de aula. Já para o 4º e 5º ano do ensino fundamental e para o 
ensino médio a escolha será de acervos para a sala de leitura e de 02 (dois) livros 
para cada aluno. 
  
IMPORTANTE: As escolas deverão inserir a Ata de Reunião da Escolha no sistema 
PDDE Interativo e, caso não o façam, precisam apresentar uma justificativa para a não 
inclusão da Ata. 
 

➢ ACD 2018: DEMANDAS, RELATÓRIOS E PRAZOS  
 

Para cumprir o que determina a Resolução SE 4, de 15-01-2016, e com vistas ao próximo 
processo de atribuição de aulas, inclusive de ACD, solicitamos o preenchimento do 
“Relatório 2018 sobre turmas de Atividades Curriculares Desportivas – ACD“ e 
apontamos os prazos para as providências cabíveis.  
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Sugerimos que cada DE se organize para agilizar as providências solicitadas, dentro 
dos seguintes prazos:  

• Até 19/10/2018 – Os professores devem preencher e entregar os relatórios para a direção 
da escola, acompanhados de listas atualizadas de cada turma, expedidas pela SED 
(solicitar à Secretaria da própria escola), contendo apontamentos que indiquem quais os 
alunos que permanecerão na turma, caso ela seja mantida para o ano de 2019 (para efeito 
de matrícula na turma a ser coletada);  
• Até 26/10/2018 – O Conselho de Escola se reúne para analisar os relatórios e manifestar-
se, em ata, sobre a manutenção ou interrupção de cada turma, inclusive turmas existentes 
que eventualmente não possuam relatório; 
 • Até 06/11/2018 – A direção entrega na DE cópia do conjunto de relatórios das ACD de 
sua escola, acompanhado das cópias das relações atualizadas de cada turma, expedidas 
pela SED, mais a cópia da ATA do Conselho de Escola; 
 • De 07 a 14/11/2018 – A escola coleta, na SED, as turmas de ACD mantidas pelo 
Conselho de Escola, matricula os alunos, solicita homologação ao CEDEP-DEGREM e 
digita no Sistema vigente as aulas correspondentes a essas turmas coletadas, para fins de 
atribuição para 2019;  
• De 21/11 a 07/12/2018 – As Diretorias de Ensino, de posse de todos os relatórios ACD 
2018, digitam no site da CGEB os consolidados dos relatórios das Turmas ACD 2018. 
 Apontamos para a urgência do agendamento das reuniões dos Conselhos de Escola, 
(preferencialmente de 22 a 26/10/2018), de cujos resultados dependem todas as demais 
demandas. 

 

➢ PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA : CAMPANHA OUTUBRO 
ROSA 2018 
Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e 
detecção precoce do câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. 
 
Destacamos a necessidade do despertar nas comunidades intra e extraescolar e, 

na sociedade em geral, cultura de prevenção e do diagnóstico precoce. 
Todos os anos, a população mundial lembra a luta contra o câncer de mama com 

uma campanha chamada Outubro Rosa. O movimento surgiu nos Estados Unidos, na 
década de 90, e foi adotado pelos demais países do globo para alertar as mulheres e 
entidades governamentais sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce 
dessa doença tão devastadora, que, somente no Brasil, atinge cerca de 156 mulheres 
por dia. 

O nome da campanha tem referência no laço rosa que é usado desde a 1ª 
Corrida da Cura, realizada em Nova York, para estimular a participação da população, 
entidades e empresas na luta contra o câncer de mama. Foi por este mesmo motivo que 
posteriormente prédios, monumentos públicos, pontes e teatros passaram a ser 
iluminados com a cor rosa neste período, tal como acontece na maioria das cidades do 
país, bem como a ideia de realizar corridas, passeatas e eventos acerca do tema usando 
balões, camisas e outros objetos rosados. 

Durante todo o mês, o principal objetivo da campanha Outubro Rosa busca 
incentivar mulheres com idade entre 40 e 69 anos a fazerem os exames mamográficos 
para prevenir a doença ou descobrirem um possível diagnóstico de maneira precoce, 
de modo a aumentar as chances de cura. De 1º a 31 de outubro, são realizadas 
palestras e a distribuição de materiais informativos à sociedade para conscientizá-la 
sobre os sintomas, tratamento, prevenção e diagnóstico do câncer de mama. 

Cada estado brasileiro possui uma programação e estratégias diferentes para 
alertar a população local sobre a doença. Do mesmo modo, o Outubro Rosa promove 
eventos em todo o país para chamar a atenção das entidades governamentais para o 
acesso de pacientes diagnosticados com a doença ao tratamento nos sistemas públicos 



DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CAIEIRAS 

e particulares de saúde, que deve ser adequado e em tempo oportuno para aumentar 
as possibilidades de cura. 

O câncer de mama está entre os tipos da doença que mais acometem mulheres 
em todo o mundo e no Brasil – algo em torno de 25% do público feminino – perdendo 
apenas para o câncer de pele. Ele comumente costuma atingir mulheres a partir dos 35 
anos de idade, tendo os seus riscos aumentados a partir dos 50 anos. 
 

 

 
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. 

 
 

➢ Resolução SE 59, de 27-9-2018 - Dispõe sobre a aplicação de provas relativas 
ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - 
SARESP/2018  A Resolução na íntegra foi encaminhada por e-mail. Aguardar 
instruções. DOE 28/09/2018 – SEÇÃO I – PAG. 25,26 

 
Artigo 1º - A avaliação do Saresp deverá se realizar nos dias 27 e 28-11-2018 com 
a participação de: 
I - todas as escolas da rede de ensino da Secretaria da Educação, em caráter 
obrigatório, abrangendo os alunos matriculados no 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino 
fundamental e na 3ª série do ensino médio (...) 
                                         

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

 
➢ PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL E PROGRESSÃO 

2015 E 2018 DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR Comunicado D.O.E. 21/09/2018 
Seção I - Edital de Abertura /2018 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 
1. A Avaliação de Desempenho Individual é o processo que visa aferir as ações do 

servidor, na execução de suas atribuições, em um determinado período de 
exercício, com a finalidade de identificar potencialidades e oportunidades, bem 
como promover a melhoria da performance e do aproveitamento do servidor na 
administração pública estadual. (...) 

O envio dos formulários às Unidades Escolares e o controle de todo o processo será 
de responsabilidade do Centro de Recursos Humanos de cada Diretoria de Ensino, 
respeitando o cronograma conforme segue: 

I – Para autoavaliação do dia 24-09-2018 até o dia 03-10- 2018; 
II – Avaliação pela Equipe Gestora do dia 04-10-2018 a 16-10-2018; 
III – A chefia imediata deverá dar Ciência ao (s) servidor (es) avaliado (s) 
das pontuações atribuídas na avaliação, impreterivelmente até 17-10-
2018. (...) 

IV – Prazo para Reconsideração da Avaliação pela Equipe Gestora: 
a) O prazo para o servidor interpor reconsideração em relação à avaliação pela equipe 
gestora será de 3 dias a partir do dia em que o servidor tomou ciência; 
b) A Equipe Gestora terá 7 dias a partir do dia em que o servidor entrou com  
reconsideração para decisão, caso acolha o pedido do servidor, deverá elaborar nova 
avaliação; 
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c) Da decisão da equipe gestora não caberá recurso. (...) 
 
Atentar para os prazos e consultar o CRH em caso de dúvidas. 
 

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

 

 

➢ FASE DE INSCRIÇÃO E CADASTRAMENTO 

Informamos que de 01/10/2018 a 31/10/2018, ocorrerá a fase de inscrição e 

cadastramento na SED, de crianças, jovens e adultos que se encontrem fora da 

escola pública em 2018, para matrícula em qualquer ano do ensino Fundamental e 

série do Ensino Médio em Escola Estadual e Municipal em 2019, inclusive na 

modalidade EJA. 

  

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

 

 

➢ CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS ESCOLARES  
Comunicado nº 08/2018 – Núcleo de Obras e Manutenção Escolar – NOM – CAI, de  
02/10/2018  
Conforme solicitação realizada pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 
Escolares – CISE/SEE, O Núcleo de Obras e Manutenção Escolar da DER de Caieiras, 
tem acompanhado via “conta de água” e “controle diário com planilha encaminhada 
mensalmente” o consumo de água dos prédios escolares jurisdicionados a esta DER e 
observou novamente: 
* Aumento considerado no consumo de água em mais de 50% das Unidades Escolares 
nos últimos meses; 
* Divergências de informações, a não realização da leitura diária do hidrômetro e ainda 
a falta de justificativas nas planilhas quando ocorre algum problema. 
Para conhecimento de todos, informamos que após uma breve análise deste 
acompanhamento verificamos que: 
* Em 2014 havia um consumo de água/valor alto nos prédios escolares; 
*Já em 2015, após a implantação do Programa PURA em algumas escolas, 
compartilhamos as mesmas ações do Uso Racional da Água e Controles com todas as 
U.Es e trabalho conjunto com o Núcleo Pedagógico visando o consumo consciente da 
água, foi possível verificarmos a diminuição significativa no consumo/valor; 
* Em 2016 e 2017, observamos que o consumo/valor voltou a aumentar, alguns prédios 
apresentaram problemas na rede hidráulica o que justificou o aumento; 
* Em 2018 o aumento está muito alto em mais da metade das U.Es, o que está nos 
causando grande preocupação e cobrança da SEE, pois o NOM tem que justificar a mês 
a mês o porquê do aumento. 
Enfim, visando manter a média do consumo de água estipulada pela SABESP nos 
prédios escolares, não causar ônus ao estado e corrigir possíveis problemas 
orientamos: 
1- Que os Gestores verifiquem as dependências do prédio escolar (identifiquem 
possíveis vazamentos em sanitários, bebedouros, cozinha da merenda, entorno do 
prédio, etc. realizem os reparos periodicamente e na impossibilidade das manutenções 
necessárias oficializem o Núcleo de Obras imediatamente); 
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2- Acompanhem o consumo de água diário da sua U.E. (o NOM encaminha 
mensalmente uma planilha para auxílio deste acompanhamento e em hipótese alguma 
este controle deverá ser interrompido. O hidrômetro está sendo substituído em alguns 
prédios escolares e em caso de dúvida para efetuar a leitura entrar em contato com o 
NOM); 
 Intensifiquem os trabalhos de Conscientização do Uso Racional de Água junto à 
comunidade escolar. 
Observação: Lembrando que já estamos nos períodos mais quentes do ano (setembro, 
outubro, novembro e dezembro) e não podemos descartar novamente a hipótese de um 
novo o racionamento de água. Já observamos também, que em alguns municípios está 
ocorrendo a "falta d'água" trazendo transtornos para a escola, por isso a importância de 
entender qual a real média de água utilizada no prédio escolar; a capacidade real de 
armazenamento de água, quanto tempo a escola conseguirá atender sua demanda caso 
ocorra esta falta de água e manter as manutenções preventivas em ordem. 
Caso a escola apresente problemas de falta de água deverá: 
01 – VERIFICAR SE OS REGISTROS SE ENCONTRAM ABERTOS 
02 – VERIFICAR SE ESTÁ OCORRENDO ALGUM VAZAMENTO NO PRÉDIO 
ESCOLAR 
03 - VERIFICAR SE A CAIXA D’ÁGUA E RESERVATÓRIO POSSUEM ÁGUA 
04 – VERIFICAR SE OS EQUIPAMENTOS ESTÃO FUNCIONANDO (BOMBAS, 
QUADRO DE COMANDO) 
05 – VERIFICAR SE A FALTA DE ÁGUA OCORRE TAMBÉM NO ENTORNO NA 
ESCOLA – CASAS VIZINHAS 
REALIZADAS AS VERIFICAÇÕES SE O PROBLEMA PERSISTIR, ABRIR UM 
CHAMADO NA SABESP TEL – 0800 011 9911 RELATANDO O PROBLEMA, ANOTAR 
O Nº DE PROTOCOLO E INFORMAR IMEDIATAMENTE O NÚCLEO DE OBRAS. 
 
 
 
 
 

Celso de Jesus Nicoleti 
Dirigente Regional de Ensino 

 
 
 

 


