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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Sol Nascente 

Atividades M.M.R./Ação Complementar. 

Ditado Estourado, Receita - Mão na Mas-

sa, Leitura de gibi e produção de história 

em quadrinhos.   

República Argentina 

Vacinação coletiva na escola, lutando   

contra o HPV. 

E.E. Morro Doce 

Agita Galera 

E.E. Prof. Edgard Pimentel Rezende 

Projeto: Bullying - Palestras e debates 

dirigidos pelo Prof. Will - Educação Física. 
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E.E. Profa. Marilena Piumbato Chaparro  

Palestra e apresentação Teatral: Riscos decorren-

tes do uso de drogas na infância e adolescência. 

Agradecemos o Palestrante Arnaldo Siqueira e ao 

Grupo de Teatro "Só Por Hoje”. 

E.E. Profa. Zoraide de Campos Helú 

Mostra Cultural e Festa da Primavera. 

E.E. PIO XII 

Semana Da Criança 

E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura. 

Festa das Crianças 
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  CGABINETE 

Priscila Matucci 

Dirigente Regional de Ensino 



 

 

4 

 

  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

A G R A D E C I M E N T O S  

           Parabenizamos aos Gestores, Coordenadores e Professores das Unidades Escolares que 

efetuaram as inscrições dos alunos no MATIFIC. Desejamos a todos uma excelente participação 

nas Olimpíadas.                                                                                                                                                                               

Equipe Matemática 

CONVOCAÇÕES 

TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COORDENADORES 

“COMO SE ENSINA A ESTUDAR?” 

PALESTRA DA PROFESSORA DOUTORA WALQUIRIA DE OLIVEI-

RA RIGOLON 

DATA 16 DE OUTUBRO de 2018 

LOCAL Auditório da Diretoria de Ensino Região Norte 1 – Rua 

PÚBLICO ALVO Professores Coordenadores do Ensino Médio e do Ensino 

Fundamental II das escolas da Diretoria de Ensino Região 

HORÁRIO DAS 13H ÀS 17H 

RESPONSÁVEL Núcleo Pedagógico da DE Norte 1 

OBSERVAÇÃO Equipe Língua Portuguesa 

TEMA  VI MOSTRA DE LÍNGUA PORTUGUESA - DE NORTE 1 

DATA 18 e 19 de outubro de 2018 

LOCAL Universidade Nove de Julho – Av. Francisco Matarazzo, 364, 

Prédio “C” 2° SS 

PÚBLICO ALVO PROFESSORES DA SALA DE LEITURA e 

PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA   -  ENSINO FUN-

DAMENTAL ANOS FINAIS - 

Convocamos os Professores de Lg. Portuguesa participantes 

das Orientações Técnicas de LP “Africanidades” e Língua Brin-

car” realizadores dos projetos e os professores parceiros, assim 

como todos os professores da Sala de Leitura. 

HORÁRIO DAS 10H ÀS 16H 

RESPONSÁVEL MARCIA MECCA 
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VI MOSTRA DE LÍNGUA PORTUGUESA /2018 - DE NORTE 1 

 
Na Universidade Nove de Julho, Av. Francisco Matarazzo, 364 – Prédio C -  2º SS. 

18 de outubro de 2018 – das 10:00H às 16:00H 

 Montagem, decoração do espaço, exposição dos trabalhos realizados – Somente os pro-

fessores participantes do Projeto e seus parceiros. 

19 de outubro de 2018 – das 10:00H às 16:00H 

Diretores, Vice-diretores, Vice-diretores da Escola da Família, Professores Coordenado-

res Anos Iniciais, Ensino Fundamental II e Ensino Médio, e Professores, de todas as 

escolas da DE Norte1. 

Visitação e apresentações artísticas 

MARCIA MECCA 

“PROGRAMA JOVEM CIDADAO CIDADÃO” 

Senhores Gestores, 

Favor providenciar a retirada dos questionários Acompanhamento de Estágio  

Meu Primeiro Trabalho, conforme segue: 

Agenor Couto Magalhães; Anilza Piolli; Antônio Francisco Redondo; Brigadeiro Eduardo Gomes; 

Edgard Pimentel Rezende; Elizabeth Ap. Simões Mesquita; Ermano Marchetti; Helios Herber 

Lino; Jacob Salvador Zveibill; Jácomo Stavale; Jair Toledo Xavier; Jardim Canaã; Manuel Ban-

deira; Maria Helena Gonçalves Arruda; Marilena Piumbato Chaparro; Olinda Leite Sinisgalli; 

Flaminio Fávero; Renato de Arruda Penteado; Ubaldo Costa Leite; Walfredo Arantes Caldas;  

Local Núcleo Pedagógico – Com Norival 

Dia Nacional da Leitura – 12 de Outubro 

 O dia 12 de outubro, que além do dia das crianças e da celebração de Nossa Senhora Apa-

recida, marca as comemorações do Dia Nacional da Leitura. Instituído através da Lei nº 11.899, 

de 8 de janeiro de 2009, a data tem como objetivo incentivar a prática leitora entre jovens e 

adultos. 

Fonte: Site Biblio Info 

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural  
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Exposição ‘Mãe Preta’ Em Cartaz na FUNARTE SP 

 As conhecidas imagens das amas-de-leite negras, registradas de meados do século XIX ao 

início do século XX, são o ponto de partida da pesquisa das artistas Isabel Löfgren e Patricia Gou-

vêa para a realização da exposição Mãe Preta, que recebeu o Prêmio Funarte Conexão Circulação 

Artes Visuais de 2016.   Galeria Mario Schenberg – Complexo Cultural Funarte SP - (Alameda 

Nothmann, 1058, Campos Elíseos) - Exposição: Mãe Preta - Patrícia Gouvêa e Isabel Löfgren.   

Visitação: de 5 de outubro a 25 de novembro. De segunda a sexta, das 11h às 19h, sábados e 

domingos, das 11h às 21h; Entrada franca. Mais informações: (11) 3662-5177/

funartesp@gmail.com 

Norival Carvalho Ramos – PCNP História e Paola N. P. Pappalardo – Analista Sociocultural 

Virada da Consciência  

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

feiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), convida os educa-

dores para participarem da Virada da Consciência promovida pela Faculdade Zumbi dos Palmares, em São 

Paulo. Dois momentos importantes farão parte do evento: 

 1. Seminário Internacional O Seminário contará com reflexões sobre a implementação do ensino da cultura 

afro-brasileira no ensino básico. A participação é gratuita para educadores, estudantes e membros da comu-

nidade. As inscrições estão abertas e os interessados poderão participar inscrevendo-se por meio do formu-

lário disponível no site http://flinksampa.com.br/seminario/. 

 2. Festival AfroMinuto Este concurso tem os objetivos, por meio da produção audiovisual realizada por alu-

nos da Rede Pública Estadual de Ensino e Rede SESI da cidade de São Paulo, estimular a cultura negra e 

descobrir novos talentos. Esta iniciativa visa também a estimular o desenvolvimento das atividades pedagó-

gicas e audiovisuais de cunho cultural e educativo nas instituições de ensino. 

 As inscrições estão abertas! Para inscrever a sua escola e conhecer os detalhes do concurso, aces-

sem o site http://flinksampa.com.br e cliquem na aba “Afrominuto”. Outras atrações movimentarão o even-

to, como festival de capoeira, campeonato de basquete universitário, futebol de várzea, apresentações musi-

cais, palestras, teatro, moda, beleza, cinema, debates e rodas de conversa sobre a igualdade e tolerância. 

Em caso de dúvidas ou para obter outras informações, acessem o site www.viradadaconsciencia.com.br 

 Contamos com a participação de todos!  

Norival C. Ramos PCNP – História 

http://flinksampa.com.br/seminario/
http://flinksampa.com.br
http://www.viradadaconsciencia.com.br
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 A Direção da E.E. Prof. Joaquim Luiz de Brito, tem o prazer de convidá-los para o VI Ano 

do Brito sem Homofobia " O que te incomoda no amor do outro? ", que acontecerá nos             

dias 16,17,18 e 19 de outubro de 2018 das 7h00 às 12h20. 

Rosana Pastrello - PCNP-Língua Portuguesa 
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  CNAD - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO  

INFORMAÇÕES DO SISTEMA SPDOC  

 Informamos que o sistema SPDOC, já está 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 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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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.  

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(Supervisão), NAD NT1

(PUCTs para arquivo), 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 remessa, imprimir 2 vias e anexar na capa do processo para entregar na Direto-

ria ou 4 vias para enviar via malote para outra Diretoria. 

Para reemissão da relação de remessa ir no menu REEMISSÃO / TRAMITAÇÃO/RELAÇÃO DE RE-

MESSA –INTERNA, inserir o número e ano da relação de remessa já gerada e clicar em reemitir. 

 Os Processos/Documentos já cadastrados com nº do SPDOC, só serão aceitos no Protocolo, 

tramitados para os Núcleos corretos e com a relação de remessa emitida pelo sistema. 
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 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 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 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! 

SOLICITAÇÕES DE PROCESSO ÚNICO DE CONTAGEM DE TEMPO – PUCT 

 Comunicamos que a partir de 04/10/2018, as solicitações dos processos “PUCT” poderão 

ser encaminhas, para o e-mail : dent1nad@educacao.sp.gov.br aos cuidados do Sr. Eliciano – 

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 possua), nome 

e cargo do solicitante. 

Observação: Visando otimizar a realização das atividades deste Núcleo de Administração, orien-

tamos que os senhores encaminhem as demandas referentes aos PUCTs, ou seja, encaminhem a 

solicitação dos PUCTs em uma única 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 que se façam necessárias. 

 

mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br


 

 

11 

 

  CESCOLAS  

 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: 15 e 16/10/2018. Outrossim,          

divulgamos a necessidade de professores eventuais  com habilitação em História, para os        

períodos: manhã, tarde e noite.  

 A Direção da E.E. Prof. Zoraide de Campos Helú, informa que dispõe de uma vaga para 

GOE - Gerente de Organização Escolar. Os interessados deverão entrar em contato: 3916 6323.  

 

Nota de Falecimento 

 É com pesar que a E.E. Dr. Agenor Couto Magalhães informa o falecimento do    Professor 

Marcio Lima, “Marcinho”. Deixamos aos familiares nossos sentimentos, e o desejo que encontrem 

paz e alívio para esta grande dor.  


