
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CAIEIRAS 

Diretoria de Ensino de Caieiras, 26 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. 

 

   Professor Celso de Jesus Nicoleti 

    Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

  

 

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

 

   
➢ Resolução SE 65, de 9-11-2018 Dispõe sobre o uso de e-mail institucional, no 

âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlata 10 de novembro 
de 2018 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 39 
 

➢ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996, em seu “Art. 24 . A 
educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar.(...)” O 
Comunicado CGEB de 06/11/2018 orienta que constatada a necessidade de 
reposição de dias e ou aulas não ministradas ocorridos no período de 01/02 a 
31/10/2018, caberá ao diretor da unidade escolar elaborar, até 14/11/2018, o 
respectivo Plano de Reposição, que, após análise e aprovação do Conselho de 
Escola deverá ser encaminhado à Diretoria de Ensino para parecer do Supervisor de 
Ensino e homologação do Dirigente Regional de Ensino. Após a devida homologação, 
deve ainda organizar o calendário das atividades a serem desenvolvidas bem como 
dias e ou aulas a serem repostos. Cada unidade escolar terá seu plano analisado de 
acordo com a necessidade e peculiaridades. 
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NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO                                        decainpe@educacao.sp.gov.br 

 
  

➢ E-MAIL Nº 1546/2018 – Encaminhado aos Professores Coordenadores os 

Materiais da Orientação Técnica de Matemática - Mapas Cognitivos de 
Aprendizagens, referentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental - 
Matemática 

 

➢ SARESP: À Gestão da Escola: Vice Diretor, Professor 
Mediador, Professor Coordenador  e Grêmio Estudantil, 

O ato de avaliar é uma ação inerente às atividades humanas e tem por 
objetivo identificar, aferir, investigar e analisar um determinado fato, situação 
ou processo. A avaliação educacional é composta por uma série de 

procedimentos caracterizando-se como uma ação que deve ser utilizada como 
subsídio à prática docente, visando à melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. 
Avaliação Externa de desempenho é realizada por agente externo à 

escola, geralmente aplicada em larga escala. É uma ferramenta que fornece 

elementos para a formulação e o monitoramento de políticas públicas, bem 
como o redirecionamento de práticas pedagógicas. 

➢ O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 
Saresp, é o instrumento de avaliação externa das unidades escolares de 
diferentes redes de ensino paulistas,  que 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. 
         De acordo com os pressupostos apresentados propomos que em 
conjunto estimulem a participação de todos os alunos matriculados nos anos 

e séries que serão avaliadas: 3º e 5º anos dos anos Iniciais, 7º anos (por 
amostragem), 9º anos do Ensino Fundamental, e 3ª série do Ensino Médio.  A 

participação dos alunos com utilização de todo tempo previsto para a leitura, 
reflexão e seleção das respostas são essenciais para a realização de uma 
prova de forma consciente. 
        Sugerimos o filme (short film) Lifted , da Pixar, ( anexado a este e-mail) 
para proporcionar momentos de diversão, discussão e de reflexão de ação no 

momento de resolução das questões no momento da avaliação. O filme poderá 
ser apresentado aos alunos participantes da Avaliação Externa e a discussão 
mediada pela Gestão e Grêmio Estudantil. 

  Bom trabalho a todos! 
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ESE - EQUIPE DE SUPERVISÃO 

 

➢ ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/ AULAS a última atribuição de 2018 ocorreu dia 

22 de novembro na EE. ALBINO FIORE – Rua Pará, 200 Jardim Esperança, CEP 

07724-085 – Caieiras. 

Orientações sobre o Processo de Atribuição/2019 serão 
fornecidas em breve.  

 
 

➢ 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  
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. 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. 

Lembrando que o questionário já pode ser preenchido e estará disponível até 28/11. 

 
➢ Dia:  26/11/2018 -  Retirada das caixas com as provas pelos diretores  

Local: (CAPE) Salão de Reuniões da Diretoria de Ensino – anexo ao Walter Weiszflog 
Avenida dos Estudantes, 360 – Centro / Caieiras 
 

Horário: 9h00 às 10h30 
Escolas Estaduais do Município de Franco da Rocha e ETEC. 
  
Horário: 10h30 às 12h 
Escolas Estaduais dos Municípios de Cajamar e Mairiporã e ETEC. 
  
Horário: 13h00 às 14h30 
Escolas Estaduais do Município de Francisco Morato e ETEC. 
  
Horário: 14h30 às 16h00 
Escolas Estaduais do Município de Caieiras e ETEC. 

 

OBS: Solicitamos a todos que tragam um auxiliar para o carregamento das caixas. 
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➢ PROGRAMAS MEC Com o objetivo de avaliar o impacto das ações nas escolas 
participantes dos Programas Federais Mais Educação/Novo Mais Educação - PNME, 
Ensino Médio Inovador – ProEMI e Mais Alfabetização - PMALFA, solicitamos o 
preenchimento dos formulários abaixo, até 07/12, a respeito das ações desenvolvidas. 
Caso não consiga acesso direto através dos links, copiar e colar no navegador. 
• PNME:  
https://goo.gl/forms/8XseSZvTjHhoMT4T2 
 
• PMALFA:  
https://goo.gl/forms/JOi1h4bopf34Fu683  
 
• PRoEMI:  
https://goo.gl/forms/vbip7LD58Lye1lHj1  
 
Os formulários deverão ser preenchidos apenas pelas escolas que possuem os 
Programas supracitados.  
A equipe dos Programas MEC coloca-se à disposição para eventuais dúvidas. 
Supervisoras Andreia Oliveira e Marcia Maia 

 
➢ AVALIAÇÃO: (Para escolas que possuem Sala de Leitura) Vice Diretor do 

Programa Escola da Família, do Professor Coordenador, do Professor da Sala 
de Leitura, do Professor Mediador Escolar e Comunitário 
 

Visando o processo de recondução ou não recondução do Vice Diretor do Programa 
Escola da Família, do Professor Coordenador, do Professor da Sala de Leitura, do 
Professor Mediador Escolar e Comunitário, para o ano letivo de 2019, sempre que sua 
atuação obtiver aprovação e atender a legislação vigente, esta Diretoria encaminhará às 
unidades escolares material para subsidiar a análise do desempenho profissional até 
30/11.  

Para fins de organização interna, indicamos o período de 10 a 13 de dezembro para 
que as ações sejam realizadas. 

A decisão pela recondução ou não recondução deverá ser registrada em ata e justificada 
pela comprovação do pleno cumprimento das respectivas atribuições. 

 
 
 

 

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

 

IMPORTANTE – NOVAS INFORMAÇÕES 
 

➢ Portaria CGRH-09, de 22-11-2018. Estabelece cronograma para 

a divulgação da classificação dos inscritos no processo inicial 
de atribuição de classes e aulas de 2019. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 

sexta-feira, 23 de novembro de 2018. página 52 
 

➢ Resolução SE 71, de 22-11-2018.  Dispõe sobre o processo anual de 

atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério   Diário 

Oficial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 23 de novembro de 2018. página 36 
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➢ Convocação para Realização de Processo Seletivo 

Simplificado 2018, de docentes contratados da categoria “O”, 

com fins de atribuição de classes e aulas 2019. CGRH.   Diário 

Oficial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 23 de novembro de 2018.  P.100 

Para participar do certame, os docentes contratados, da categoria “O”, dos anos 

de 2016, 2017 e 2018, deverão entregar, em sua Unidade Escolar sede de atuação, 

no período de 03-12-2018 a 05-12-2018, os títulos conforme o item “I. DA 

AVALIAÇÃO”, e observar as informações e orientações, constantes neste edital. 

 

➢ Processo de Promoção de 2016 e 2017 Quadro do 

Magistério/QM  
Destinado aos integrantes da Classe de Docentes – PEBI e PEBII, Classes de Suporte 

Pedagógico – Supervisor de Ensino e Diretor de Escola. 

Processo de Promoção 2017 – inscrição das 8h do dia 26-11-2018 às 18h de 30-

11-2018, no site Portalnet. 

 

 

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

 

 
Os cronogramas de atendimento à demanda do ensino fundamental e de atendimento à demanda do 
ensino médio, integrantes, respectivamente, das Resoluções SE nºs 45 e 46, de 18 de julho de 2018 
 
DEMANDA ENSINO FUNDAMENTAL 
De 1º a 14-11-2018 – Compatibilização e matrícula, pela SED, entre a demanda definida, 
inscrita e em continuidade de estudos e as vagas existentes. 
De 14 a 29-11-2018 – Análise e solução das pendências da compatibilização automática, 
pelas DEs e órgãos municipais. 
A partir de 4-12-2018 - Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas 
fases de Definição e Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi 
disponibilizada a vaga para 2019. 
A partir de 4-12-2018 e durante o ano de 2019 – Cadastramento dos candidatos a vagas no 
Ensino Fundamental, inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram 
no prazo previsto para o processo, bem como daqueles que foram matriculados após a Fase 
de Definição. 
A partir de 5-12-2018 – Compatibilização automática periódica e matrícula, pela SED, para os 
candidatos inscritos. 
De 7 a 27-12-2018 – Lançamento do Rendimento Escolar referente ao ano letivo de 2018, 
para os alunos com matrícula ativa na rede estadual. 
De 3 a 11-1-2019 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com e sem alteração de 
endereço. 
14-1-2019 – Compatibilização automática e matrícula das inscrições por Deslocamento, pela 
SED. 
A partir de 17-1-2019 - Divulgação do resultado aos alunos inscritos por deslocamento com e 
sem alteração de endereço. 
A partir do mês de junho/2019 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para os cursos na 
modalidade EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2019. 
De 1-7-2019 a 12-7-2019 – Definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, no 
primeiro semestre do ano, candidatos ao Ensino Médio na modalidade EJA. 
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A partir de 1-7-2019 e no decorrer do 2º semestre/2019 – Compatibilização da demanda 
cadastrada para os cursos na modalidade EJA, matriculando-os e divulgando os resultados. 
 
DEMANDA ENSINO MÉDIO 
De 1º a 14-11-2018 – Compatibilização e matrícula, pela SED, entre a demanda definida, 
inscrita e em continuidade de estudos e as vagas existentes. 
De 14 a 29-11-2018 – Análise e solução das pendências da compatibilização automática, 
pelas DEs e órgãos municipais. 
A partir de 4-12-2018 - Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas 
fases de Definição e Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi 
disponibilizada a vaga para 2019. 
A partir de 4-12-2018 e durante o ano de 2019 – Cadastramento dos candidatos a vagas no 
Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram no prazo 
previsto para o processo, bem como daqueles que foram matriculados após a Fase de 
Definição. 
A partir de 5-12-2018 – Compatibilização automática periódica e matrícula, pela SED, para os 
candidatos inscritos. 
De 7 a 27-12-2018 – Lançamento do Rendimento Escolar referente ao ano letivo de 2018, 
para os alunos com matrícula ativa na rede estadual. 
De 3 a 11-1-2019 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com e sem alteração de 
endereço. 
14-1-2019 – Compatibilização automática e matrícula das inscrições por Deslocamento, pela 
SED. 
A partir de 17-1-2019 - Divulgação do resultado aos alunos inscritos por Deslocamento de 
matrícula com e sem alteração de endereço. 
Após o início das aulas - Inscrição por Transferência de matrícula e por Intenção de 
Transferência de matrícula. 
A partir do mês de junho/2019 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para os cursos na 
modalidade EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2019. 
De 1-7-2019 a 12-7-2019 – Definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, no 
primeiro semestre do ano, candidatos ao Ensino Médio na modalidade EJA. 
A partir de 1-7-2019 e no decorrer do 2º semestre/2019 – Compatibilização da demanda 
cadastrada para os cursos na modalidade EJA, matriculando-os e divulgando os resultados. 
 
 
 
 
                       

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. 

ALERTAMOS: o encerramento de contas PDDE 2017 necessita ser concretizado. 

Os expedientes de Prestação de Contas PDDE 2017 com as reprovas têm 

urgência na entrega. O Núcleo de Finanças já informou, orientou e aguarda as 

providências das UEx. Em caso de persistirem dúvidas, procurar o setor responsável 

da DE. 
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