
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CAIEIRAS 

Caieiras, 12 de novembro de 2018. 

CIRCULAR Nº 06/2018 

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. 

 

“ O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo – Saresp, como 
instrumento de avaliação externa das unidades 
escolares de diferentes redes de ensino paulistas, 
oferece indicadores de extrema relevância para 
subsidiar a tomada de decisões dos educadores 
que nelas atuam,  possibilita a análise 
comparativa dos resultados da aplicação das 
provas do Saresp e daqueles obtidos por meio de 
avaliações nacionais do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica – SAEB e, os 
resultados do Saresp, por integrarem o Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São 
Paulo – IDESP, constituem para cada unidade 
escolar, importante indicador da qualidade do 
ensino oferecido” – Res SE 59/2018 

  

   Professor Celso de Jesus NIcoleti 

    Dirigente Regional de Ensino 

     

 

 

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

 

 

➢  
 

 

 
NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO                                        decainpe@educacao.sp.gov.br 

 

  
     

➢ 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.  – Prazos nas Circulares 04 e 05/2018 
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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. 

 
 

➢ 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 (...) 
 
 

➢ QUESTIONÁRIO SARESP Em virtude da aproximação do SARESP, vimos solicitar 

que esta unidade escolar, disponibilize a informação constante nesse comunicado à todos 
os estudantes e seus responsáveis desde o 1º série dos Anos Iniciais até o 3º ano do Ensino 
Médio sobre o questionário SARESP 2018 disponível na plataforma da SED. Ação: 
Questionário dos Pais e Questionário dos alunos. 

Objetivo: Levantar o perfil dos alunos e comunidade para atualizar o Nível Socioeconômico 
da Escola 
Público Alvo: 1° ano do EF a 3 série do EM. 
Acesso alunos:  Plataforma SED 
Login e senha  (caso não lembre clique "Esqueci a senha") 
Para o 1° acesso: 
Login: RA+dígito RA+UF 
Senha: data de nascimento sem as barras. 
Solicitar nova senha-clique aqui. 
Acesso Pais: Plataforma SED 
No final da Tela, clique em Questionário dos Pais, e digite RA do filho e a senha digite 
a data de nascimento. 
Dúvidas Tutoriais do Questionário 
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/artigos-de-base-de-conhecimento/tutorial/ 

Lembrando que o questionário já pode ser preenchido e estará disponível até 28/11. 
 
PARA ORGANIZAÇÃO PRÉVIA: (aguardar planilha de horário) 
26/11  - Retirada das caixas com as provas pelos diretores 
29/11-   Devolução do material – lembrando que cada material deve voltar dentro de sua 
respectiva caixa 
 
 
 

                                        CRH – CENTRO DE RECURSOS HUMANOS         decaicrh@educacao.sp.gov.br 
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IMPORTANTE, Senhores G.O.Es 

 
➢ Atualizar a FORMAÇÃO CURRICULAR e CONTAGEM DE TEMPO dos professores na 

coleta de tempo no GDAE em  http://portalnet.educacao.sp.gov.br, em virtude de previsão da 
atribuição de aulas para efetivos na segunda semana de dezembro de 2018. 
 

➢ AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO QAE – aguardar data de envio da documentação da 
avaliação da Progressão do QAE, para envio para a Diretoria. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
                       

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

 

 

➢ PRESTAÇÃO DE CONTAS Todo profissional que lida com recursos precisa ser 

transparente nos gastos e na prestação de contas. É um princípio da administração e, 

quando se trata da esfera pública, isso é uma obrigação. 

 

O que é prestação de contas? 

 

De maneira simplificada, a prestação de contas pode ser definida como a demonstração do 

que foi feito com os recursos públicos que foram transferidos a uma entidade num 

determinado período. 

 

O que acontece se a prestação de contas não for feita? 

Diversas são as consequências para aqueles que se omitem no dever de prestar contas, 

sendo as principais: 

a) suspensão de repasses do PDDE e de suas ações às entidades; 

b) inscrição das entidades e de seus dirigentes em cadastros de inadimplentes; 

c) instauração de processo administrativo e, se for o caso, judicial em desfavor dos 

responsáveis, com vistas à restituição dos valores (corrigidos monetariamente); 

d) impedimento dos responsáveis licitarem ou contratarem com a administração pública; 

e) inabilitação dos responsáveis para exercerem cargo ou função pública, inclusive cargos 

eletivos; e 

f) penhora de bens dos responsáveis pela omissão, para garantir o ressarcimento dos 

valores (corrigidos monetariamente). 
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