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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar. 
  
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais 
da educação, pais, alunos e comunidade em geral.  Nela todas as informações, orientações e 
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terças-
feiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos 
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas 
circulares. Contamos com vocês e esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas 
escolas. 

Maria Helena Tambellini Faustino 
Dirigente de Ensino 

 

                                 

 

CRONOGRAMA GERAL: 

Avaliação de Saída – Programa Mais 
Alfabetização 

Prazo para aplicação e lançamento vai até o dia 
26/11/2018 

Questionário do SARESP a ser preenchido por 
todos os alunos e pais  

Até 28/11 - https://sed.educacao.sp.gov.br 

 

 
AGENDA DO SARESP: 

Senhores Diretores e Vice-Diretores, solicitamos o acompanhamento e rigoroso atendimento à 
todas as atividades previstas na Agenda do SARESP a seguir: 

21/11 à 23/11 – Treinamento dos aplicadores do SARESP. O aplicador deverá estar portando o manual de 

aplicação. 

26/11/2018 – Retirada das provas do SARESP – Das 08h30min às 16h00min contamos com a colaboração 

de todos. Reiteramos que nesta data os diretores devem entregar cópia da ata do Treinamento para a 

Comissão do SARESP 

27/11 e 28/11 – APLICAÇÃO DAS PROVAS – responder questionário do acompanhamento da aplicação das 

provas. BOM TRABALHO.  
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Não esquecer de EDITAR, DIGITAR e SALVAR, somente EFETIVAR no final do segundo dia. 

29/11/2018 – Devolução das provas do SARESP (envelopes de cadernos de provas e folhas de respostas), 

aguardar cronograma.   

 

QUESTIONÁRIO DO SARESP – OBRIGATÓRIO  PREENCHIMENTO DE TODOS OS ALUNOS: 

Senhores Diretores, Vice-Diretores, Professores Coordenadores, Gerentes de Organização Escolar e 
PMECs: 

Contamos com o empenho de todos para que viabilizem e garantam que os alunos e pais 
respondam os questionários do SARESP.  

O Público-alvo dos Questionários são:  todos os alunos, do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série 
do Ensino Médio e os Pais/Responsáveis dos alunos.  

Atenção: O pai/responsável deve responder a um questionário para cada aluno sob seus cuidados. 

O Acesso deve se dar na seguinte conformidade: 

 Questionário dos alunos – Acesse a plataforma SED por meio do link: 
https://sed.educacao.sp.gov.br com seu login e senha.  

 Questionário dos Pais/Responsáveis – Acesse a plataforma SED por meio do link: 
https://sed.educacao.sp.gov.br e clique em “Questionário dos Pais/Responsáveis” no canto inferior 
da página. Preencha com o RA e Data de Nascimento do aluno nos campos correspondentes e 
depois clique em “Responder” 

Para maiores informações acessem: 

 Tutoriais: https://atendimento.educacao.sp.gov.br/ artigos-de-base-de-
conhecimento/tutoriais/ 

 Link da videoconferência: https://drive.google.com/file/d/11DhuKRvW_j1K1QukJz4A2-
pg_22cPQjp/view; 

 
  

Lembrando que o questionário já pode ser preenchido e estará disponível até 28/11. 
Contamos, mais uma vez, com a colaboração de todos na divulgação. 

 

INCLUSÃO DE SALDO DE AULAS/CLASSES PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS DO DIA 26/11/2018 
(ÚLTIMA DO ANO):  

   

 
Informamos que encontra-se aberto o formulário de Cadastro de Aulas/Classes para a próxima 
Sessão de Atribuição de Aulas/Classes que ocorrerá em 26 de Novembro (segunda-feira) e será  a 
última do ano de 2018. O cadastro pode ser acessado a partir do link enviado por e-mail: 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11DhuKRvW_j1K1QukJz4A2-pg_22cPQjp/view
https://drive.google.com/file/d/11DhuKRvW_j1K1QukJz4A2-pg_22cPQjp/view
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O formulário estará disponível online até as 12h00 de quinta-feira dia 22/11/2018 e após essa 
data será fechado. Os saldos de aula serão conferidos e posteriormente publicados no site da 
Diretoria de Ensino Leste 3 antes da atribuição de aulas/classes. 
 
Ressaltamos que deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
1°. Inserir os dados relativos aos saldos (online) das classes/ aulas a serem atribuídas no link citado 
acima; 
 
2°. Entregar para a Comissão de Atribuição de Classes/Aulas na 
Diretoria de Ensino, o saldo físico, no máximo até as 15h00 do dia 22/11/2018 (quinta-
feira) contendo a assinatura e respectiva identificação do Diretor de Escola. 
 
OBSERVAÇÃO: Caso o saldo esteja cadastrado no formulário online e o físico não for entregue na 
Diretoria de Ensino ou vice-versa, a aula não será atribuída. Portanto é necessária a entrega 
dos DOIS SALDOS. 
 

NORMAS FIXAM DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - 
ENVIAR APRECIAÇÕES ATÉ 04/12: 
 
Senhores Diretores, Vice-Diretores e PCs: 
 
Considerando a publicação no DOE de 13-11-2018, páginas 30 e 31, da Deliberação CEE 162, de 12-
11-2018, e da Indicação CEE nº 169/2018, que “Fixa Diretrizes para a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo”, solicitamos que, após a realização de 
estudos desta norma, encaminhem a apreciação, se julgarem necessário, até o dia 4/12 para o 
endereço vanessa.almeida@educacao.sp.gov.br.  

 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS 
 
INFORMAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DO ENCCEJA/2018 – ENSINO MÉDIO: 
 

Informamos que os Certificados de Conclusão/Atestado de Proficiência só poderão ser solicitados, 

após o envio dos resultados do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, para a Base de Dados da Secretaria Estadual da Educação. 

Para tanto, solicitamos que os interessados acompanhem as notificações 

no http://www.educacao.sp.gov.br ou  http://deleste3.educacao.sp.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://deleste3.educacao.sp.gov.br/
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
ATENDIMENTO DE TRANSPORTE – LIGADO:  
 
De acordo com reunião realizada com os diretores de Escola em 17/10/2018, segue orientação 
constante no item 10, páginas 15 e 16 do documento Orientação da Educação Especial nº 01/2018:  
 

OBS: Todas as Unidades Escolares devem enviar para Diretoria de Ensino Leste 3, 
mensalmente, até o 5º dia útil, a planilha de frequência do aluno, referente ao 
atendimento do transporte do Ligado” Entrega diretamente na Educação Especial. 
 

 
PORTFÓLIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 
 
Srs. Diretores e Professores coordenadores; 
 
O Núcleo Pedagógico/ Educação Especial comunica e solicita, a todas as Unidades Escolares da 
Diretoria de Ensino Leste 3, que possuem alunos público da Educação Especial, que deverão 
entregar os portfólios da Unidade Escolar, na sala da Educação Especial, até o dia 07 de dezembro 
de 2018, a fim de atender as demandas e fiscalização do Ministério Público. 

As orientações dos documentos estão registradas no Documento orientador 01 de 2018, 
disponível no blog da Educação especial, conforme orientações de 
17/10/2018. http://educacaoespecialleste3.blogspot.com/p/documento-orientador-n-012018.html 
 
 

Portfólio da Unidade Escolar:  
 
Documento de responsabilidade da Gestão Escolar, que visa o registro de acompanhamento do 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, por meio das habilidades, disposto através de uma 
pasta, com a organização podendo ser por aluno ou por anexos.  
 
Deverá constar todos os documentos relacionados abaixo, iniciando-se impreterivelmente pela 
identificação da Unidade, seguido do Sumário:  
 

 Identificação da U.E e professores (assinado e carimbado);  

 Sumário  

 Mapa da Educação Especial (atualizado e assinado pela Gestão escolar);  

 Ata e pauta dos ATPCs (temas da educação especial e ou correlacionados);  

 Anexo I - Avaliação Inicial (responsabilidade da Gestão escolar, conforme “Instrução - 
CGEB - 14/01/15”) https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBV 

 Anexo II – Plano de Atendimento Individual (somente para as escolas de sala de recurso e 
de responsabilidade do professor especializado, conforme “Instrução - CGEB - 14/01/15”) 
https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBVdDg  

 Apoio pedagógico, na sala regular (registro nos diários de ambas as professoras 
especializadas e especialistas) Resolução SE nº 68, de 12- 12-2017- Artigo 13. Artigo 8º - O 
registro do desempenho do aluno com deficiência intelectual ou Transtorno do Espectro 
Autista – TEA será realizado por Professor Especializado e deverá refletir o rendimento 
escolar em relação ao planejado nas adaptações curriculares constantes da Ficha de 
Acompanhamento do Aluno.  

http://educacaoespecialleste3.blogspot.com/p/documento-orientador-n-012018.html
https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBVdDg
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 Anexo III - Adaptação Curricular (responsabilidade do professor da sala regular, conforme 
“Instrução - CGEB - 14/01/15”). 
https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBVdDg 

 LAUDOS (atualizados).  

 Atividades demonstrando evoluções e/ou fotos com legenda, das atividades.  

 Registro das webs conferencia/ vídeo conferencia, quando houver. 
 
 

 
PNLD  ANOS INICIAIS (NÃO RECOLHER)  - PNLD  ANOS FINAIS E MÉDIO (RECOLHER): 
  
Senhores Diretores e Professores Coordenadores: 
 
Com base no artigo 37 da Constituição Federal e nos artigos 4º e 7º do Decreto Federal 9.009/17 
o PNLD é executado em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência. Diante disto orientamos os gestores a: 
  
Anos Iniciais 
  
Neste final de ano letivo todas as escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais poderão deixar com 
seus alunos os livros que receberam no início do primeiro semestre, pois o ciclo de utilização do 
livro se encerra com o fim do ano. Sendo desnecessário recolher os livros dos alunos. Em 2019 
todas as turmas receberão novas coleções com ciclo de utilização de 4 anos (todos consumíveis). 
  
Anos Finais e Médio 
  
As escolas que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio deverão promover o 
recolhimento dos livros ofertados no início do ano letivo para que sejam reutilizados em 2019 pelas 
novas turmas. O controle da devolução dos livros didáticos deve ser realizado à medida que os 
alunos entregam os livros à escola para reutilização no ano seguinte. Nesse momento, a escola 
precisa anotar a quantidade de livros devolvidos por título, componente e série, a fim de comparar 
os dados obtidos com a quantidade de livros entregues aos alunos no início deste ano letivo. Assim 
sendo, as campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas as escolas. Ao 
final do ano, a expectativa é de que a devolução dos livros alcance a totalidade distribuída. O FNDE 
estipula que todas as escolas realizem conscientização sobre o uso do livro didático que deve ser 
utilizado por três anos consecutivos e mantidos em adequada condição de uso. 
  

PROJETO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 

Chegou a hora de compartilhar as ações da sua escola! 

O Projeto Orçamento Participativo Jovem, teve início em julho de 2018 com o propósito de 
fortalecer o engajamento e a participação dos estudantes no cotidiano e na tomada de decisões de 
suas escolas. Nele as Diretorias Gremistas tiveram a função de identificar, junto aos seus colegas, o 
que precisava ser melhorado em suas escolas e elaborar os Planos de Ação com as ações prioritárias 
de suas escolas para resolver essas questões. 

Conforme o cronograma do Projeto, em dezembro temos a tarefa “Comunicação e Avaliação”, que 
prevê a divulgação dos resultados do processo e do Plano de Ação executado. 

https://drive.google.com/open?id=0B3b8YMQt8M7Sam9JVFV3SVBVdDg
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Solicitamos às escolas que providenciem junto aos alunos gremistas a gravação de um vídeo de até 
1 minuto contando e mostrando todo o processo, as mudanças realizadas (com antes e depois) e os 
resultados obtidos. 

A DE divulgará todos os vídeos e escolherá um vídeo de uma escola que mais se destacou no 
processo e encaminhará para a SEE para divulgação. 

O vídeo deverá atender as orientações a seguir: 

O vídeo deve ser gravado na horizontal (celular deitado) e publicado no 
YouTube como público, e seguir o padrão abaixo: 

·     Título: OP Jovem 2018; 
·     Descrição: nome da escola, nome e série dos/as participantes, Diretoria de Ensino e 
o Plano de Ação. 

  

As escolas deverão encaminhar o link do vídeo para o e-
mail: delt3@educacao.sp.gov.br juntamente com as autorizações de uso de imagem (digitalizadas) 
das pessoas que aparecem no vídeo e cessão de direitos pelo produtor do vídeo (conforme modelos 
de autorização enviados para o e-mail das escolas) ATÉ o dia 05/12/2018. 

  

Contamos com a participação de todos!!! Vamos divulgar o trabalho das escolas afinal fazemos e 
fazemos bem feito!!!!! 

ESPAÇO DESTINADO AS ESCOLAS 
 
EE MOZART TAVARES DE LIMA: Realizamos no dia 9 de novembro o evento comemorativo em 
virtude do aniversário de 40 anos da EE Prof Mozart Tavares de Lima com a presença ilustre da 
antiga Diretora a Dona Sonia Mazzuco que trabalhou nesta escola por mais de 25 anos. Contamos 
com a participação do Projeto Social Aroeira com sua escola de samba representando a comunidade 
do entorno da escola. No dia 10/11 realizamos a Mostra Cultural onde tivemos a exemplar 
participação dos alunos, professores, funcionários e comunidade.  
 

   
 

mailto:delt3@educacao.sp.gov.br
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EE JOAQUIM SILVERIO:  PROJETO BULLYING, com alunos dos 1º anos A,B e C 
 

            
 
 
EE FADLO HAIDAR: A Direção da EE Fadlo Haidar parabeniza a Profª Simone Moisés, pelo excelente 
trabalho que vem desenvolvendo com os alunos da 2ª Série do Ensino Médio com o Projeto 
"Semeando o amanhã" - Leitura e Escrita, pois através deste Projeto os poemas de alguns alunos, 
como também da Cuidadora Hilda Maria de Souza, foram publicados na S.M.D.P (Sociedade 
Mundial dos Poetas). 

                       

 

EE FADLO HAIDAR: A Direção da EE Fadlo Haidar parabeniza o Profº Flavio Rocha - PMEC e seus 
colaboradores pelo trabalho que vem desenvolvendo a cultura "Um por todos e todos contra o 
Bullying". 
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EE FADLO HAIDAR: A Direção da EE Fadlo Haidar agradece a presença do Profº Silas da ETEC de 
Itaquera e pela palestra ministrada sobre profissões e divulgação dos Cursos Técnicos oferecidos. 
 

               
 

 
E.E. JORGE LUIS BORGES: Essa semana ocorreram duas visitas pedagógica, ao Zoológico de São 
Paulo e ao Aterro Sanitário. Levar uma turma de alunos para ir a uma visita pedagógica no zoológico 
é uma atividade muito produtiva, pois os alunos têm oportunidade de conhecer a diversidade da 
fauna e da flora brasileira, bem como participar de uma atividade prazerosa e interessante. Já a 
visita ao Aterro foi importante para despertar a consciência do consumo consciente. Os alunos 
puderam relembrar conceitos como reciclagem e destino dos resíduos tóxicos e contagiosos. 
 

                                         

 

EE JUAN CARLOS ONETTI: Oficina de poesia para os alunos do ensino fundamental II ministrada pela 
ex-aluna Mavi. A sequência didática proporcionou o aprendizado que se iniciou desde as 
características do gênero, desenvolvimento e discussão de temáticas sociais nas poesias. 
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EE GERALDINO DOS SANTOS: Projeto consciência negra, visa intensificar a ação de não ao 
preconceito e ressaltar a importância de um povo que colaborou para a existência do nosso e país e 
que faz parte da origem de nossas raízes.  
Mostra Cultural, trabalho efetuado pelos Anos Inicias, todo o desenvolvimento como projeto 
cultura indígena, projeto alimentação, sólidos geométricos e atividades do EMAI, projeto fábulas, 
projeto ambiental e Amazônia, projeto jornal, projeto brincadeiras de crianças, no qual contou com 
a visita da comunidade e participação dos alunos  
 

      
 
 


