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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Projeto Palavra Cantada - Parabéns Prof. 

Regiane Castro Alves e alunos do 7º ano 

pelo trabalho.  

E.E. Florestan Fernandes 

Festa de Halloween, Campeonato de       

xadrez, campeonato de vôlei e o teatro feito 

pelas alunos do 8º e 9º para as crianças do 

1º ao 5º ano.  

E.E. Prof. Plinio Damasco Penna 

Ação MMR - Projeto Caminhos da Emília, desen-

volvendo as habilidades das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Inglês e    

Educação Física. Apoio Prof. Luzia (Sala de     

Leitura) e professores das demais disciplinas.  

E.E. Prof. Hélios Heber Lino 

Festa das Bruxas 
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E.E. Padre Noé 

Projeto Universo ao meu Redor - Ler e Es-

crever" - Professora Fernanda e seus alunos 

do 5º ano e "Figuras Geométricas - EMAI" 

Professor Evaldo e seus alunos.  

E.E. Prof. Edgard Pimentel Rezende 

Palestras sobre Profissões e Mercado de 

Trabalho para o Ensino Médio.   

E.E. Profa. Luiza salete J.  Almeida 

Festa de Halloween  
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E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

Seminário Interdisciplinar: A Cultura da 

Sociedade Machista - 3º Anos Ensino    

Médio. 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

TEMA PROGRAMA COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

DATAS 12/11/2018; 21/11/2018; 03/12/2018; 06/12/2018 E 11/12/2018. 

LOCAL Diretoria de Ensino Região Norte 1-  Sala de Vídeo Conferência. 

PÚBLICO ALVO 30 Professores Coordenadores Inscritos, conforme relação 

Lívia Aguiar Simões dos Santos; Inês da Silva Thiago; Wanessa Piffer de Olivei-

ra; Elisabeth Felix Maciel dos Santos; Ana Paula Barbosa; Manoel de Almeida 

Matos; Icleia Maria dos Santos; Marli Baratella Divino; Ana Claudia Borges; Mi-

chelle Santos de Sousa; Regina Helena Witts Castanho; Maria Rafaela Pereira 

Paiva; Solange Gonçalves Macedo Pontes; Andréia Mescua de Oliveira; Celia Re-

gina Cassari Perfetto; Vanessa Martins de Lima Gomes; José Claudio Justino da 

Silva; Raquel Culatrelli de Lima; Renata Carnavarolo Antonovas dos Reis; Luiz 

Carlos Teodoro Junior; Francisco Fabiano Pires de Sousa; Luiza Carla Luizão Ser-

rano; Valéria Adriana de Souza; Tatiany de Lemos Lopes; Cleonice Paes de Bar-

ros Guimarães; Denise de Freitas Bittencourt; Nelma Pedroso Sanches Silveira; 

Maria Aparecida Lucena da Silva; Simone Franco Rojo; Debora Interlick de Lima 

HORÁRIO DAS 08H ÀS 14H - Impreterivelmente 

RESPONSÁVEL NORIVAL CARVALHO RAMOS E JUVELINO CARABANTE 

Observação Por ser tratar de uma videoconferência manter a pontualidade na chega-

da. 

CONVOCAÇÕES 



 

 

5 

ESPAÇO CULTURAL PORTO SEGURO! - BOB WOLFENSON: RETRATOS 

           A mostra traz mais de 220 fotografias, várias delas ainda inéditas, realizadas desde a   

década de 70 até a atualidade. O trabalho de Bob está presente em fotografias de capas de     

discos, livros, jornais e revistas que marcaram a iconografia brasileira das últimas quatro déca-

das.  

          Pela primeira vez reunidas em uma grande mostra, essas imagens convidam a um passeio 

pelos costumes e protagonistas de nossa história recente. 

 

exposição gratuita - De 24.8 a 9.12 - terças a sábados, das 10h às 19h 

domingos e feriados, das 10h às 17h  

*Última entrada até 30 minutos antes do encerramento 

https://goo.gl/maps/WFdQxrUHpSC2  

 

 

Norival C. Ramos - PCNP História 

https://goo.gl/maps/WFdQxrUHpSC2
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FIESP ANTECIPA COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DE RAFAEL COM MOSTRA RENASCENTISTA 

Ao longo dos séculos, diversos movimentos artísticos criaram suas definições de beleza. 

Esse conceito era especialmente importante para a arte renascentista, que pregava a simetria, a 

proporção e a perfeição das formas. 

Antecipando a homenagem aos 500 anos da morte do pintor italiano Rafael Sanzio, um 

dos maiores expoentes do período, o Centro Cultural Fiesp discute o ideal estético renascentista 

na mostra “Rafael e a Definição de Beleza”, que abriu as portas no dia 19 de setembro. 

“La Perla di Modena”, pintura de Rafael em exposição na Fiesp 

 

 Com curadoria de Elisa Byington, a exposição usa a obra do italiano —morto em 1520— 

como fio condutor para discutir beleza. Entre os cerca de 90 trabalhos expostos, destacam-se três 

pinturas de madonas de sua autoria, vindas do acervo de museus de Nápoles, Modena e Roma. 

Também são exibidas pinturas e gravuras de outros nomes da época, como Agostino Veneziano e 

Marcantonio Raimondi. 

 Para não deixar de apresentar afrescos —pinturas feitas sobre paredes — como “Escola de 

Atenas”, uma das obras mais famosas do homenageado, a mostra projeta os trabalhos em tama-

nho real. 

 

Centro Cultural Fiesp - Av. Paulista, 1.313, térreo, Bela Vista, região central, tel. 3146-7439. Ter. 

a sáb.: 10h às 22h. Dom.: 10h às 20h. Até 16/12. Livre. Abertura quarta (19). Próximo ao metrô 

Trianon Masp. GRÁTIS -  Fonte: Guia da Folha. 

 

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural  
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  NAD - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO  

INFORMAÇÕES DO SISTEMA SPDOC 

  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.  

RECEBER DOCUMENTOS/PROCESSOS 

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,         

a escola deve entrar no sistema e clicar em "TRAMITAÇÃO/RECEBER", nesse link encontrarão os 

documentos encaminhados e deverão vir na Diretoria retira-los no Protocolo, depois entrar no   

sistema e ir no menu tramitação/receber, e acusar o recebimento.  

http://10.200.10.19/spdoc/Publico/Login.aspx?ReturnUrl=%2fspdoc%2fPrivado%2fDefault.aspx
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ENVIAR DOCUMENTOS/PROCESSOS 

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 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 , em seguida insira o número do Processo/

Documento que irá enviar, clique em adicionar e depois enviar agora, o sistema irá emitir uma 

relação de remessa, imprimir 2 vias e anexar na capa do processo para entregar na  Diretoria ou 

4 vias para enviar via malote para outra Diretoria. 

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

DE REMESSA –INTERNA, inserir o número e ano da relação de remessa já gerado 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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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.  

 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 HISTÓRICO, o sistema irá mostrar todo o andamento do Processo/documento. 

 Solicitamos aos Diretores  que repassem as informações para todos os servidores que   

foram indicados para ter acesso ao sistema e aqueles que não conseguirem acessar iremos     

providenciar a inclusão, para isto informar, nome, CPF, e-mail institucional e cargo. 

 Contamos com a colaboração e empenho de todos! 

 As dúvidas podem ser encaminhas para os e-mails dent1nad@educacao.sp.gov.br, ao ad-

ministrador setorial , 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, 

orientamos que os senhores encaminhem as demandas referentes aos PUCTs, ou seja, encami-

nhem 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
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  CESCOLAS  

 A Direção da E.E. Professor Miguel Oliva Feitosa necessita de professores eventuais  para 

todos os períodos, de preferência nas disciplinas de Matemática, História e Física (Período       

Manhã).  

 A Direção da E.E. Prof. Edgard Pimentel Rezende, informa que dispõe de vaga para       

Gerente de Organização Escolar (GOE). Os Interessados deverão entrar em contato com Sra.  

Edna pelo telefone: 3921.6074. 

  

  

 

  CSUPERVISÃO 

SARESP 2018 

Senhores Gestores; 

 Informamos que o CD do SARESP 2018, já encontra-se disponível na caixinha da Unidade 

Escolar no setor de Protocolo da D.E. Norte1. Favor retirar o mais rápido possível. 

Comissão SARESP 2018 


