09/01/2019

REDE Nº 002
Prezados,
ASSUNTO 01: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE SANITIZAÇÃO – SAESP II

Conforme orientação do DAAA, a desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água e
manutenção de elementos filtrantes da cozinha devem ser realizados a cada seis meses, de
preferência durante as férias/recesso escolar. Os dados comprobatórios da execução destes
procedimentos devem ser mantidos atualizados no sistema SAESP II, através da funcionalidade
"Cadastro de sanitização -> Incluir".
No caso das escolas que possuem empresa terceirizada de manipulação da merenda, é de
responsabilidade da empresa realizar a desratização, desinsetização e troca de filtros da
cozinha/despensa da Alimentação Escolar a cada seis meses, devendo estes dados serem digitados
no sistema.
Vanessa Castro
Nutricionista
ASSUNTO 02: CALENDÁRIO ESCOLAR / 2019

Srs. Diretores.
A fim de orientar a Equipe Escolar quanto à elaboração do Calendário Escolar/2019, segue em
anexo: Resolução SE 64/2018 e Orientações Gerais.
Períodos bimestrais:
1º bimestre
período de 01/02 a 30/04
2º bimestre
período de 01/05 a 27/06
3º bimestre
período de 29/07 a 30/09
4º bimestre
período de 01/10 a 16/12 (no mínimo)
Anexos: Orientação Elaboração Calendário Escolar - 2019
Resolução SE 64 – 06/12/2018

Equipe de Vida Escolar
ASSUNTO 03: CURSO DE ASTRONOMIA GRATUITO

Prezados(as) Diretores(as)
O instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP tem o prazer de
anunciar que estão abertas as inscrições para o curso de aperfeiçoamento “Astronomia para
docentes do Ensino Médio”.
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O público-alvo deste curso são os professores de Física, Química e Matemática do Ensino
Médio. O curso é semipresencial, com 240 horas de atividades. As inscrições vão até 31/01/2019 e
o curso será realizado no período de 09/03 a 10/12/2019.
Solicito repassar as informações em anexo para possíveis interessados.
Anexos: Convite Diretorias
Convite Astronomia Ensino Médio

Assistência Técnica
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