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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 / PRAZOS 
 

Calendário Escolar 2019 Até22/02/2019 
Ofício + 4 vias + Ata do Conselho de Escola 

Prestação de Contas -  Orçamento Participativo Jovem Até 15/02/2019 

Manutenção Trato na Escola – Prazo para utilização - Todas as 

informações e orientações estão no: MANUAL DE INSTRUÇÃO FDE/DAV Nº 008/2018 – enviado 
por e-mail às escolas 

Até 28/02/2019  

Eleição e Posse dos Grêmios Estudantis Até 14/03/2019 

Eleição e Posse do Conselho de Escola Até 28/02/2019 

  
 
ATRIBUIÇÃO DE AULAS – 11/02/2019: 
 
Senhores Diretores e GOEs: 
 
Informamos que se encontra aberto o formulário de Cadastro de Aulas/Classes para a próxima 
Sessão de Atribuição de Aulas/Classes que ocorrerá em  11 de Fevereiro (segunda-feira). O 
cadastro pode ser acessado a partir do link enviado por e-mail às escolas. 
 

O formulário estará disponível online até as 18h00 de quarta-feira dia 06/02/2019 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: 
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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 12h00 do dia 07/02/2019 (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 realizar os dois 
procedimentos. 
 
Solicitamos a todos os Diretores que deem ciência por escrito a todos os Docentes Categoria F com 
horas de permanência ou com menos de 19 aulas da obrigatoriedade de participar da Atribuição do 
Dia 11/02. 
  

Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com a 
Comissão de Atribuição de Classes/Aulas da Diretoria de Ensino. 
 
 
ORIENTAÇÕES PARA OS PRIMEIROS DIAS LETIVOS: 
 
Senhores Diretores e Professores Coordenadores: 
 
Reiteramos as orientações enviadas para as escolas no documento “Orientações para os primeiros 
dias letivos” destacando: 
 

Para potencializar a aprendizagem de todos os estudantes, a escola atuará no mês de fevereiro com 
atividades  que se fazem necessárias para o prosseguimento dos estudos. Para tal indicamos: 
 

 04/02 – A equipe gestora junto com os estudantes acolhedores e o grêmio estudantil dão 
continuidade ao Acolhimento com toda a comunidade escolar; 

 05/02 até 01/03– Desenvolvimento de atividades que promovam as habilidades 
consideradas necessárias à aprendizagem de cada aluno, de acordo com o grau de domínio 
identificado no resultado das escolas. 

 
O Diretor da escola deve acompanhar junto com o Professor Coordenador e com apoio da Diretoria 
de Ensino o andamento das ações de fevereiro em sala de aula. 
 

Professores, PC, PCNP e demais profissionais da educação poderão enviar suas atividades didáticas 
(reedição e autorais), dos diferentes componentes curriculares, para a Secretaria da Educação. 
As atividades enviadas serão analisadas e compartilhadas para uso na rede. 
Para isso, acesse: https://goo.gl/forms/FbvhhHhz6sEGZ8ok1 
 
 
PROGRAMA “ESCOLA DO ADOLESCENTE” -  ENVIO DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO ADESÃO ATÉ 

11/02/2019:  

Senhores Diretores: 

https://goo.gl/forms/FbvhhHhz6sEGZ8ok1
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Elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), o Programa Escola do Adolescente (PEA) é um 
programa de apoio técnico, destinado a todas as escolas que atendem alunos dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), cujo objetivo é reduzir a reprovação e o abandono escolar.  
O Programa contará com três etapas: Diagnóstico, Plano de Ação e Monitoramento e Avaliação.  
Em cada uma delas, os professores e gestores contarão com formações específicas e ferramentas 
de gestão em ambiente virtual para pôr em prática os conhecimentos adquiridos e, assim, 
promover transformações na escola.  
Cada participante terá um login e uma senha para acessar os conteúdos da Escola do Adolescente. 
No site http://adolescente.mec.gov.br/, os participantes encontrarão cursos formativos e 
ferramentas de gestão para diagnosticar e agir sobre a realidade de suas escolas.  
O Programa Escola do Adolescente não contempla repasse financeiro, apenas disponibiliza 
conteúdos formativos, em ambiente virtual, para professores e gestores e ferramentas para a 
escola.  
As atividades que envolvem os alunos podem ser realizadas por meio de materiais impressos, como 
questionários, avaliações ou guias para rodas de conversa.  
 
As adesões ao PEA ocorreram até 21/01/2019, foram registradas 771 escolas que concluíram a 
adesão.  
As unidades escolares que estavam aptas para adesão ao Programa (planilha abaixo) E NÃO 
REALIZARAM A MESMA deverão encaminhar uma ata de justificativa para 
delt3@educacao.sp.gov.br até 11/02/2019 aos cuidados dos supervisores Ednaldo, Mario ou 
Rosângela.  
Em caso de dúvida, acesse http://adolescente.mec.gov.br. 
 
ESCOLAS APTAS PARA ADESÃO           Situação das escolas  
ADHEMAR ANTONIO PRADO PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata. 

ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

AQUILINO RIBEIRO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

BARRO BRANCO II Não realizou a adesão encaminhar Ata  

BELIZE Não realizou a adesão encaminhar Ata  

BRENNO ROSSI MAESTRO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

CARLOS HENRIQUE LIBERALLI PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

CARMELINDA MARQUES PEREIRA PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

CESAR DONATO CALABREZ Não realizou a adesão encaminhar Ata  

DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR DOUTOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

ERNESTINA DEL BUONO TRAMA PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

FADLO HAIDAR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA DEPUTADO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

FRANCISCO DE ASSIS PIRES CORREA PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

GERALDINO DOS SANTOS DEPUTADO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

GUERRA JUNQUEIRO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

HAYDEE HIDALGO PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

ISAAC SCHRAIBER PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

JARDIM IGUATEMI Não realizou a adesão encaminhar Ata  

JARDIM PEDRA BRANCA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

JARDIM SANTO ANDRE III Não realizou a adesão encaminhar Ata  

JARDIM WILMA FLOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

mailto:delt3@educacao.sp.gov.br
http://adolescente.mec.gov.br/
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JOAQUIM SILVERIO GOMES DOS REIS PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

JORGE LUIS BORGES Não realizou a adesão encaminhar Ata  

JUAN CARLOS ONETTI ESCRITOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

LUIZ ROSANOVA PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

MARCOS ANTONIO COSTA PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOTECARIA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

MARIA DE LOURDES ARANHA DE ASSIS PACHECO PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

MARIUMA BUAZAR MAUAD Não realizou a adesão encaminhar Ata  

MOACYR AMARAL DOS SANTOS Não realizou a adesão encaminhar Ata  

MOZART TAVARES DE LIMA PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

OSWALDO GAGLIARDI Não realizou a adesão encaminhar Ata  

PAULO SARASATE GOVERNADOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

PEDRO TAQUES Realizou a adesão 

RECANTO VERDE SOL Não realizou a adesão encaminhar Ata  

ROCCA DORDALL Não realizou a adesão encaminhar Ata  

RUY DE MELLO JUNQUEIRA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SALIM FARAH MALUF PROFESSOR Realizou a adesão 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SATURNINO PEREIRA PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SEBASTIAO FARIA ZIMBRES PROFESSOR Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SERGIO ESTANISLAU CAMARGO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SILVANA EVANGELISTA PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SITIO CONCEICAO Não realizou a adesão encaminhar Ata  

SUMIE IWATA PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

VILA BELA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

ZIPORA RUBINSTEIN PROFESSORA Não realizou a adesão encaminhar Ata  

 
MEDIAÇÃO ESCOLAR:  
 
Senhores Diretores e Vice-Diretores: 
 
De acordo com o previsto na Resolução SE 8/2018 COMPETE AO VICE – DIRETOR DE ESCOLA a 
articulação e organização das ações do SPEC e dos PMEC. Diante disto, realizaremos Encontros de 
Formação dos Vice-Diretores durante todo o ano de 2019. Em breve encaminharemos a convocação 
do Primeiro Encontro. Até lá solicitamos que os Vice-Diretores efetuem o estudo da referida 
legislação para embasar as ações de formação. 
 

Resolução SE 08/2018: Dispõe sobre o Projeto Mediação Escolar e Comunitária, na rede estadual de ensino de 
São Paulo 
 
Artigo 5º – No desenvolvimento das ações de mediação,  caberá ao Vice-Diretor de Escola atuar de forma 
proativa, preventiva e mediadora, deliberando e articulando-se com os demais membros da Equipe Escolar, em 
especial, com os professores, estudantes e pais ou responsáveis, Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e 
Associação de Pais e Mestres – APM, na construção de ações e normas de convivência pacífica, para: 
 
I – organizar o acolhimento de estudantes; 
II – propiciar, de forma sistemática, a efetiva participação dos gestores, professores, funcionários, estudantes e 
seus pais ou responsáveis, nas tomadas de decisão; 
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III – promover e estimular as relações entre os membros da comunidade escolar, empregando práticas 
colaborativas e restaurativas diante de conflitos no cotidiano; 
IV – mapear e estabelecer contato e parceria, em articulação com a equipe escolar e os gestores regionais, com 
os órgãos integrantes da Rede de Proteção Social e de Direitos, bem como com instituições culturais, sociais, de 
saúde e educativas, cuja atuação abranja a área territorial da unidade escolar; 
V – manter contato com os pais ou responsáveis pelos estudantes, orientando-os quanto ao papel da família no 
processo educativo, encaminhando para atendimento especializado nos órgãos competentes a que se refere o 
inciso anterior. 

 

 
MATERIAIS DE APOIO AO CURRÍCULO – PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA: 
 
Senhores Diretores, Vice-Diretores, Professores Coordenadores e Docentes: 
 

Tendo em vista a homologação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental e 
Médio; o encerramento da vigência da edição dos materiais de apoio ao currículo do Programa São 
Paulo Faz Escola e a construção, ao longo de 2018, de uma nova proposta curricular para o Estado 
de São Paulo, informamos que: 

 no presente ano letivo de 2019, o CADERNO DO ALUNO DO PROGRAMA SP FAZ ESCOLA 
não será distribuído; 

 As Unidades Escolares e as Diretorias de Ensino estão impedidas, neste momento, de 
promover qualquer tipo de desfazimento dos referidos cadernos, devendo aguardar 
orientação expressa dos órgãos centrais sobre a reutilização/destino de eventuais 
excedentes de Reserva Técnica.  

 Em breve, serão encaminhadas novas orientações/disposições relativas a este período de 
transição, bem como sobre a oferta de material de apoio aos alunos e professores. 

 
 
PNLD: PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS: 
 
Senhores Diretores: 
 

Com base no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e nos Artigos 4º e 7º do Decreto Federal 
9.009/17, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é executado em estrita 
observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
Nesse sentido, os livros didáticos ofertados pelo PNLD, material imprescindível no processo de 
ensino e aprendizagem, são destinados aos alunos. Durante seu período de validade, o livro deve 
ser conservado e preservado para utilização no ano letivo seguinte.  
No ano letivo em que se encerra a sua validade, ele pode ser deixado com o aluno em definitivo. 
Assim, preservando a sustentabilidade ambiental e social, recomendamos que sejam desenvolvidas 
ações de reciclagem para o reaproveitamento dos livros ou o descarte do material com prazo 
vencido em posse das  Unidades  Escolares.  
Lembramos, também, que ações voltadas para a sustentabilidade fazem parte dos fundamentos do 
PNLD e da Secretaria de Estado. No caso dos livros que estejam totalmente inutilizáveis ou 
eventuais excedentes oriundos da manutenção de Reserva Técnica, sugerimos o desenvolvimento 
de uma política sustentável e que seja adotada uma alternativa para o desfazimento desse 
material.  
Assim, uma vez encerradas as alternativas de reciclagem, o desfazimento deve obedecer à norma 
estabelecida pela Resolução 83/13: 
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Artigo 3o - O processo de desfazimento de materiais didáticos e/ou de apoio far-se-á mediante os 
seguintes procedimentos: 
I - na unidade escolar: 
a) realização de levantamento dos materiais didáticos e/ou de apoio, considerados irrecuperáveis, 
desatualizados e inservíveis; 
b) preenchimento do Anexo I que integra esta resolução; e 
c) encaminhamento do Anexo I, por meio de ofício, à EAMEX da Diretoria de Ensino, para análise e 
providências; 
 

 
GRÊMIOS ESTUDANTIS -  ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL NA 
ESCOLA : 
 
Senhores Diretores e Vice-Diretores: 
 

Conforme Cronograma proposto pela SEE, os Grêmios Estudantis devem ser eleitos até 
14/03/2019, portanto as atividades devem ter início imediato.  

 
Segue Orientações e calendário: 
 

O Grêmio Estudantil é uma das primeiras oportunidades que os jovens têm de participar da 
sociedade democrática. Com o Grêmio, os alunos têm voz na administração da escola, 
apresentando suas ideias e opiniões. Mas  toda participação exige responsabilidade!  
Um Grêmio Estudantil compromissado deve procurar defender os interesses dos alunos, firmando, 
sempre que possível, uma parceria com todas as pessoas que participam da escola.  
É importante que a equipe gremista trabalhe em articulação com os diretores, coordenadores e 
professores, assim as ações serão compatíveis com a Proposta Pedagógica e com o conjunto de 
regras da instituição escolar beneficiando, verdadeiramente, toda escola e comunidade.  
Seguindo o calendário abaixo a escola poderá se organizar para que as discussões/reflexões, quanto 
à implantação/implementação da equipe representante do grêmio estudantil, ocorram de forma 
participativa não permitindo que nenhum estudante fique de fora. Uma vez que irão escolher seus 
representantes, pelo voto direto, conhecimento é a chave. Algumas observações importantes: 
 
A - A escola deverá abordar com os estudantes assuntos como:  
1-Função da Escola, o que é grêmio estudantil, qual sua importância como defesa dos interesses e 
participação efetiva dos estudantes no dia a dia da escola; esse debate, deve ter como objetivo a 
construção de um conceito sobre o que é o Grêmio, seu papel e também possibilidades e limites, 
importância e expectativas de trabalho conjunto com a comunidade escolar  
2- Democracia e seus benefícios e as dificuldades de conviver em um espaço democrático, onde 
precisamos, muitas vezes, deixar o individual de lado e privilegiar os acordos coletivos.  
3- Representatividade, qual sua importância e limites como também quais critérios precisamos 
observar para que possamos escolher “além de mim, quem melhor me representa”, com quem eu 
comungo com as ideias e que pode falar por mim e em quem eu confio que vai ouvir e socializar 
com todos os estudantes de forma real, sem parcialidades 
 
B - Escolha de Representantes de Classe: Escolha entre os pares, de 2 representantes por classe, 
que serão a voz dos estudantes daquela classe no Conselho de Representantes que por sua vez será 
a voz da sala de aula em todos os assuntos escolares. Esta etapa faz parte da constituição do 
Grêmio Estudantil.  
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C - Assembleia Geral. Alguns assuntos precisam ser decididos e para que sejam legitimados 
necessitam de uma decisão coletiva, uma assembleia geral, com a participação de no mínimo 10% 
dos estudantes matriculados na escola. Assim garante-se o exercício da democrática e 
transparência nas ações, o que gera grande aprendizado. São decisões importantes que somente 
podem ser decididos em Assembleia como:  
1- Escolha do grupo de estudantes e um responsável da escola para compor a Comissão Eleitoral 
que organizará o processo de eleição desde a formação até a posse da nova chapa eleita;  
2- Estatuto do Grêmio Estudantil. O Grêmio deve registrar em documento escrito seus princípios 
básicos. Esse documento chama-se Estatuto. É ele que garante a organização e a autonomia do 
Grêmio Estudantil, pois determina os objetivos e finalidades da entidade, a estrutura administrativa, 
o processo eleitoral, os direitos e deveres de seus membros, as esferas de decisão etc.  
 
D- A Comissão Eleitoral tem funções de decisão. Devem apresentar suas ideias e propostas para o 
processo eleitoral e o ano de gestão no Grêmio Estudantil. A Comissão Eleitoral promove debates 
entre as chapas, abertos a todos os alunos. É importante destacar que a liberdade para a tomada de 
decisões da Comissão Eleitoral é regulamentada, e iluminada, pelo Estatuto e o Calendário Escolar. 
A partir deles é que se organiza o edital para o pleito com:  
1- datas e formato de Inscrições das Chapas;  
2- organização da eleição;  
3- organização da apuração e posse da chapa eleita; 
4- registro em ATA de todo processo dando credibilidade e transparência ao processo.  
 
E- Orientação aos candidatos para o processo eleitoral – Preparar uma orientação por escrito, 
encaminhar para cada estudante ou ainda disponibilizar um painel em cada sala de aula, pátio e 
corredores com as seguintes informações:  

 O que é o grêmio estudantil -  Grupo composto pelos estudantes matriculados e frequentes em 
uma escola. É um espaço de ação de protagonismo juvenil e de aprendizagem, cidadania e 
compartilhamento de responsabilidades. A diretoria gremista é eleita para representar os 
estudantes para ajudar na organização de todas as demandas dos estudantes.  

 O que é representar um grupo -  Ser representante de um grupo de estudantes significa falar por 
eles e/ou ouvir por ele. Significa falar, não aquilo que pensa ou quer, mas o que o grupo pensa e 
quer. Para isso o representante precisa buscar conhecer bem os representados e conhecer suas 
demandas.  

 Qual deve ser a postura de representante dos estudantes na diretoria gremista -  Um integrante 
da diretoria gremista deve primar pelo respeito aos demais e propor ações que façam prevalecer o 
respeito e a paz na escola e que atendam ao interesse da maioria dos estudantes, ter uma escuta 
atenta, manter diálogo constante com colegas, professores e gestores, deve ser parceiro e buscar 
parceria de toda comunidade escolar, ser atento às necessidades da escola como um todo e 
também de algum grupo em especial; deve agir com atenção aos princípios democráticos e 
desenvolver ações que fortaleçam o protagonismo juvenil;  

 O que é a diretoria gremista – É a chapa vencedora do processo eleitoral que foi escolhida pelo 
voto direto por seus pares para representa-los perante a escola. 

 O que cabe à Diretoria gremista fazer: 
- Cabe a ela elaborar o Plano Anual de Trabalho baseado nas demandas apresentadas pelos colegas 
no processo eleitoral ou nascidas posteriormente que serão sempre apresentadas para aprovação 
ao Conselho de Representantes de Classe ou em Assembleia Geral;  
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- Cabe a ela articular a definição e escolha democrática de prioridades da escola que poderão ser 
com o Orçamento Participativo Jovem – OP Jovem – Elaboração de Plano de Ação apresentação ao 
Conselho de Escola e APM, para recebimento da verba; 
 - Executar os planos aprovados buscando envolver toda a equipe e os colegas de escola; - 
Apresentar ao Conselho de representantes o Estatuto do Grêmio (regras);  
- Acompanhar o cumprimento das regras previstas no Estatuto;  

 Qual é o nº mínimo e máximo de integrantes da Diretoria Gremista e suas funções? Cada chapa 
terá no mínimo 1 candidato para cada função e 1 suplente para as funções de diretor ou 
coordenador (12 membros): 
(1) Presidente ou Diretor geral ou Coordenador Geral  
(1) Vice-presidente ou vice-diretor  
(1) Diretor ou Coordenador de esportes + (1) suplente  
(1) Diretor ou Coordenador de cultura + (1) suplente  
(1) Diretor ou Coordenador de comunicação + (1) suplente  
(1) Diretor ou Coordenador Social + (1) suplente  
(1) Diretor ou Coordenador Financeiro + (1) suplente  
 

 Como organizar uma chapa de forma democrática - Organizar a chapa com candidatos que 
tenham ideias próximas e também com uma representação de todos os períodos de funcionamento 
da escola ( manhã/Tarde/Noite). Construir uma proposta simples e possível, sem fazer propaganda 
enganosa. Participar do processo com seriedade e respeito aos demais concorrentes. 
 
CRONOGRAMA COM AS RESPECTIVAS ETAPAS: 
 

 
 
Para qualquer dúvida quanto ao processo eleitoral das diretorias gremistas, e demais assuntos 
referentes aos grêmios, qualquer membro da comunidade escolar tem a sua disposição e-mail e 
telefone da equipe de grêmios na SEE/SP: E-mail – colegiados@educacao.sp.gov.br 
 
Legislação referente à participação dos estudantes na vida escolar  
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 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988- 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf  

 Lei 9394 – 20/12/1996 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 Lei nº 8069 – 13/07/1990 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

 Lei 444 – Estatuto do magistério –
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/legislacaocenp/LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C 
2%BA%20444%20DE%2027%2012%201985.pdf 

 Lei nº 7398 – 04/11/1985 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7398.htm 

 Comunicado SE de 26 de setembro de 1986 - Esclarece sobre a implantação e implementação dos grêmios estudantis 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/notas/comSE26_09_86.htm 

 Comunicado CEI-COGESP publicado a 27 de Novembro de 1997 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/notas/comCei_Cogsp27_11_87.htm 

 Lei 15.667 -12/01/2015 http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2015/lei15667-12.01.2015.html 

 Estatuto do Grêmio Estudantil – Instituto eu sou da paz – Caderno Grêmio em Forma 
http://www.soudapaz.org/upload/pdf/caderno_gremioemforma.pdf 

 
 
PROCESSO ELEITORAL DE CONSELHO DE ESCOLA – PRAZO MÁXIMO – ÚLTIMO DIA LETIVO DE 
FEVEREIRO: 

 
Senhores Diretores, reiteramos que o CONSELHO DE ESCOLA deve ser eleito e empossado ATÉ O 
ÚLTIMO DIA LETIVO DE FEVEREIRO. Em seguida o diretor DEVERÁ cadastrar o C.E. na SED. 
 
A composição dos membros do Conselho de Escola depende da capacidade da Unidade Escolar que 
poderá ser de no mínimo 20 (vinte) membros e no máximo de 40 (quarenta) componentes, na 
seguinte proporcionalidade:  
 

* 40% de docentes 
* 5% de especialistas de educação, exceto Diretor de Escola 
* 5% dos demais funcionários 
* 25% de pais de alunos 
* 25% de alunos 
 
Além de representantes cada segmento elegerá também 1 (um) suplente, que terá a função de 
substituir os membros efetivos em suas possíveis ausências e impedimentos. 
 

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
 
CESSAÇÃO: 
  
Senhores Diretores e GOEs, reiteramos que a partir de 01/02/2019 deverá ser providenciado a 
cessação de todos os Vice-Diretores do Programa Escola da Família e dos Professores 
Coordenadores que não foram reconduzidos. 

Ressaltamos a importância da entrega dos documentos de cessação conforme segue: 
 
- Ofício de cessação; 
- Cópia da Portaria CAF entregue ou enviada para a Secretaria da Fazenda; 
- Cópia da Portaria de Designação. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7398.htm
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/notas/comSE26_09_86.htm
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/notas/comCei_Cogsp27_11_87.htm
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2015/lei15667-12.01.2015.html
http://www.soudapaz.org/upload/pdf/caderno_gremioemforma.pdf
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Entrega dos documentos até segunda-feira (04/02/19). 
 
Para os professores e a Prof. Coord. Geral - PCG da PEI dispensados também deve-se adotar  o 
mesmo procedimento. 
 
 
ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES - OS CONTRATOS INCLUÍDOS 
NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FORA DO PRAZO ESTABELECIDO, SERÃO OBJETO DE 
JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE QUE DEU CAUSA AO ATRASO , PAGAMENTO DE MULTA E 
ABERTURA DE APURAÇÃO: 
 
Senhores Diretores e GOEs: 

 
A contratação para o exercício de função docente terá o prazo máximo de 3 (três) anos e poderá ser 
prorrogada até o último dia letivo do ano em que findar esse prazo. Para tal reiteramos as 
orientações como segue: 
 
a) Os documentos a serem apresentados na contratação (relação abaixo) para o exercício da 
função docente, deverão estar em cópias reprográficas (xerox) legíveis e acompanhados de seus 
originais para as devidas comparações, exceto as declarações de próprio punho que devem ser 
originais: 

 Encaminhamento da atribuição realizada pela Diretoria de ensino; 
 Impressão/Consulta da inscrição da classificação da atribuição classes/aulas 2019; 
 Impressão/Consulta do sistema PAPC ,008 – Opção 11.2.1 (para constatação de vínculos 

ativos no estado e em caso de afirmativo proceder a publicação do acúmulo, bem como, 
verificar o interstício de nova contratação docente de no mínimo de 40 dias); 

 Termo de ciência e Notificação de acordo com o Comunicado do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (assinado pelo contratado e datado do dia do efetivo exercício); 

 Apostilamento detalhado de aulas atribuídas; 
 Preenchimento completo do sistema de dados pessoais no GDAE (caso contratado não 

possua vínculo anterior); 
 Cópias RG e CPF (caso o número do CPF conste no cadastro do RG, não  é  necessário a 

cópia individual do CPF); 
 Cópia Reservista (para docente do sexo masculino); 
 Quitação Eleitoral (certidão expedida pelo TRE ou comprovantes de votação da última 

eleição ocorrida em 2016); 
 Cópia do comprovante de PIS/PASEP (comprovantes que contenham o número de 

inscrição); 
 Cópia da certidão de casamento, união estável ou nascimento;  
 Cópia da documentação de habilitação: Histórico escolar, Diploma ou Certificado de 

conclusão de curso e no caso de aluno: declaração de matrícula, constando a duração do 
curso e o semestre que está cursando.  

 Cópia do comprovante bancário (obrigatoriamente CONTA CORRENTE e BANCO DO 
BRASIL); 

 Cópia da documentação comprobatória do ano de 1º emprego; 



 

 
PÁGINA 11 CIRCULAR  286_-__04 DE FEVEREIRO DE 2019    

 Comprovante de ingresso no serviço público estadual (caso já tenha trabalhado em 
algum órgão ou empresa do Estado); 

 Declarações de próprio punho datadas do dia do efetivo exercício:  
 Declaração de acúmulo – escola deverá encaminhar o ato para publicação no 
D.O.E; 
 Declaração de boa conduta – se responde ou não processo administrativo 
disciplinar (devendo ser constatado pela unidade escolar mediante consultas no 
sistema de cadastro funcional); 
 Declaração  de  Grau de Parentesco – se possui ou não grau de parentesco com 
o diretor da unidade escolar) 

 
 Atestado Médico original, comprovando que o candidato possui capacidade laborativa 

para a função docente e que deverá ser carimbado e assinado por MÉDICO DO 
TRABALHO. 

 
b) A conferência dos documentos constantes para o processo de contratação docente, bem 
como, a verificação dos requisitos e habilitações necessárias para a efetivação do exercício do 
docente  a ser contratado, serão de competência e responsabilidade da unidade escolar.  
Dessa forma, listaremos a seguir, os procedimentos que necessitam de máxima atenção, além dos 
demais já supracitados: 

 Utilizar o check list (modelo enviado por e-mail) para a constatação se foram entregues 
todos os documentos de responsabilidades dos docentes; 

 Atentar-se para as assinaturas (principalmente verificar se consta assinatura do 
responsável pela atribuição) e datas, do encaminhamento de atribuição realizada pela 
Diretoria de Ensino; 

 Atentar-se para o interstício mínimo de 40 dias (consultando o PAPC) para nova 
contratação. 

 Verificar o diploma, certificando-se de que os versos tenham as informações 
pertinentes ao órgão de registro e/ou habilitações específicas da 
licenciatura/bacharelado, devendo ainda, constatar a lisura do diploma, tais como: 
assinaturas dos envolvidos e responsáveis pela habilitação; 

 Acompanhar o processo de elaboração das declarações de próprio punho, de forma a 
garantir que as mesmas sejam elaboradas em concordância com o modelo 
disponibilizado (a ser anexado); 

 Atentar-se para a assinatura e carimbo do atestado médico do TRABALHO, não devem 
ser aceitos atestados que não sejam do mesmo. 

 
c) Após o processo de conferência dos documentos e requisitos para contratação docente, caberá 
a unidade escolar, no prazo de 24 horas (após dado o exercício do docente) encaminhar ao NFP os 
seguintes registros: 

 4 vias de contratos, devidamente preenchidas e com todas as assinaturas dos 
envolvidos; 

 Apostilamento detalhado de aulas atribuídas; 

 Termo de ciência e Notificação assinado pelo contratado; 

 Cópias de RG; 

 CPF; 

 Diploma (frente e verso); 
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 Livro ponto; 

 Comprovante de conta bancária. 
 

d) As inclusões do contrato no sistema do PAEC,  serão realizadas pelo Núcleo de Frequência e 
Pagamento, as unidades escolares deverão acompanhar as digitações para a posterior inclusão da 
Associação Professor na Classe.  

 

Lembramos que a não ASSOCIAÇÃO DO PROFESSOR NA CLASSE acarreta o não processamento 
automático do contrato no sistema da secretaria da fazenda, gerando a multa como previsto no 
artigo 35 Lei federal 9.876/99. 

 

e) Em relação às multas destacamos o contido na Instrução Conjunta CGRH/COFI 01 de 
03/10/2012: 

Os Coordenadores da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e da Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças, tendo vista o disposto na Lei federal 9.876/99, e a necessidade de garantir o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária de servidores sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social, dentro do prazo 
legal, expedem a presente instrução: 

I - O Dirigente Regional de Ensino, autoridade competente para celebrar contratos nos termos da Lei 
Complementar 1093, de 16-07-2009, deverá, através do Centro de Recursos Humanos, garantir que todos os 
contratos sejam incluídos no Sistema da Folha de Pagamento, observado o cronograma mensal 
estabelecido pela Secretaria da Fazenda, para o processo de cadastramento automático gerador de 
pagamento, para posterior emissão da GFIP, na data correta, evitando multa prevista no artigo 35 Lei federal 
9.876/99; 

II – Todos os contratos incluídos no Sistema da Folha de Pagamento, fora do prazo estabelecido, serão objeto 
de justificativa da autoridade que deu causa ao atraso; 

(...) 

IV – Caso não seja acolhida a justificativa, será instaurado procedimento de apuração preliminar nos termos 
da Lei 10.261, de 2-10-1968 alterada pela Lei Complementar 942, de 6-06-2003. 

(...) 

 VI – Não estarão sujeitos à justificativa: 

1 - Os contratos com vigência a partir da data do encerramento do cronograma mensal de inclusão no 
Sistema da Folha de Pagamento, desde que incluídos na programação imediatamente posterior. 
2 – Os contratos rejeitados no processamento, desde que, a documentação seja encaminhada à respectiva 
DSD, na programação subsequente à do mês de processamento. 
 

 
f) Com a finalidade de evitar os atrasos na inclusão de contratos, bem como, o atraso do 
recolhimento da contribuição previdenciária, resultando em apuração preliminar e multa por 
atraso, estabelecemos a seguinte norma: 

 
Após a conferência dos requisitos e o exercício do contratado a unidade escolar deverá elaborar 
o expediente (já citado anteriormente no) a ser entregue ao NFP, no prazo máximo de 24 horas. 
Não haverá prazo para entrega quando a data do exercício do contratado dar-se na mesma 
data de encerramento do cronograma e no caso de exercícios no período do noturno evitar a 
efetivação dos mesmos.  
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Exemplo:    Cronograma  -   Inclusão de vínculos até 05/02/2019   -  Data de exercício do 
contratado: 05/02/2019    -     Prazo para entrega do expediente no NFP: 05/02/2019 (no 
período  da manhã) 

 
 

SOLICITAÇÕES DE LICENÇAS SEM VENCIMENTOS – ARTIGO 202 DA LEI Nº 10.261/68: 
 
Senhores Diretores e GOEs, 
 
Solicitamos dar ciência aos Docentes e Servidores interessados: 
  
Visando uniformizar os procedimentos a serem adotados com relação aos pedidos de licença para 
tratar de interesses particulares, nos termos do artigo 202 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 
1968, e a fim de priorizar o processo de ensino/aprendizagem, expede-se as orientações abaixo:  
 

 Todos os procedimentos serão manuais – não haverá inscrição no GDAE; 
 O requerimento do servidor deverá ser acompanhado de justificativa e anuência do diretor e 

em seguida do Dirigente; 
 Os responsáveis pela anuência e, consequente, autorização da licença sem vencimentos, 

deverão declarar que a referida licença não prejudicará o bom andamento dos serviços; 
 No caso de solicitação desse benefício por docente, o pedido deverá ser acompanhado, 

ainda, de declaração do superior imediato e homologada pelo Dirigente Regional de Ensino, 
contendo o motivo da autorização e informações acerca da existência de docentes para 
assumir a classe ou as aulas que serão declaradas livres, em observância ao artigo 4º, § 6º, 
da Resolução SE 71/2018; 

 Caberá, na situação acima, o envio de declaração de próprio punho, devidamente datada e 
assinada, por docente com carga horária disponível para atribuição ou adido, em hora de 
permanência, ou, ainda, em interrupção de exercício, com o compromisso em assumir a 
classe/aulas que serão declaradas livres, sendo que, independente da data de início do 
afastamento, a atribuição somente poderá ser concretizada em dia de atividade escolar; 

 Os responsáveis pela anuência deverão verificar e atestar, de forma clara e objetiva, a 
inexistência de classes/aulas livres ou em substituição, em nível de Diretoria de Ensino, para 
atribuição ao docente que irá assumir as classes/aulas do professor que usufruirá a referida 
licença. 

 As classes/aulas que serão declaradas livres, em decorrência de concessão da licença sem 
vencimentos, somente poderão ser atribuídas a docentes com vínculo, após a conclusão do 
processo inicial de atribuição de 2019. Desta forma não poderá ocorrer abertura de contrato 
para estas aulas; 

 Quanto aos demais integrantes do Quadro do Magistério, caberá aos responsáveis pela 
anuência verificar se a substituição, nos termos da Resolução SE 82/2013, não ocasionará a 
retirada de docente da sala de aula e consequente contratação de professor; 

 Aos titulares de cargos de Agentes de Organização Escolar – AOE do Quadro de Apoio 
Escolar, deverão ser obedecidos os itens deste comunicado, valendo observar que os 
referidos servidores não poderão ser substituídos por candidatos à contratação; 

 Aos demais servidores da Pasta deverá observado o parágrafo 1º do artigo 202 da Lei 
10261/68. 
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Informamos que as solicitações, após avaliação da DER Leste 3, serão enviadas ao CEVIF/DEAPE, 
serão publicadas em Diário Oficial do Estado - D.O.E, conforme autorizadas, mediante ao 
atendimento dos requisitos acima elencados, cabendo ao Diretor de Escola e à Diretoria de Ensino 
garantir a atribuição da classe/aulas liberadas, para o fiel cumprimento do calendário escolar. 
Ressaltamos que, o início do gozo da licença deve ser lançado, somente no sistema GDAE, pois 
este, por sua vez, atualizará os dados na SED, e os enviará à Secretaria da Fazenda para o bloqueio 
do pagamento.  

 
Os expedientes devem ser protocolados na DER. 
 
 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS 
 
CHAMADA ADMINISTRATIVA DESDE 01/02/2019 E REGISTRO  DE NCOM: 
 
Senhores Diretores e GOEs 
 

Reiteramos as orientações referentes a importância da realização da Chamada Administrativa para 
o devido registro de NCOM nos prazos estipulados. 
A Chamada Administrativa deve ocorrer desde o dia 01/02/2019 e neste ano o aluno que não tenha 

comparecido às aulas no período de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir 

do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao do registro de sua matrícula, sem apresentar 
justificativa para as ausências, perderá sua vaga e a escola deverá efetuar o lançamento de “Não-
Comparecimento”. 
 

Resolução SE 45, de 18-7-2018 
Estabelece critérios e procedimentos para a implementação do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar - 
Ano 2019, com vistas ao pleno atendimento à demanda do Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado 
de São Paulo 

 § 1º - Na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido às aulas no período de 15 (quinze) dias consecutivos, 

contados a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao do registro de sua matrícula, sem apresentar 

justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não-Comparecimento” (N.COM) na SED, 

de forma a liberar sua vaga. 

  
 Resolução SE 46, de 18-7-2018 
Estabelece critérios e procedimentos para a implementação do processo de atendimento à demanda escolar do Ensino 
Médio - Ano 2019, nas escolas da rede pública estadual 

 § 1º - Na hipótese de haver alunos que não tenham comparecido às aulas no período de 15 (quinze) dias 

consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao do registro de sua matrícula, 

sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não-Comparecimento” 

(N.COM) na SED, de forma a liberar sua vaga. 

 

 
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

Senhores Diretores e Responsáveis pelas verbas repassadas pela FDE e FNDE seguem abaixo os 
seguintes informativos: 

http://n.com/
http://n.com/
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 Informamos a todos os diretores e responsáveis pelas verbas que, a partir do dia 05 de 
dezembro de 2018 passa a ser obrigatório a atualização do ESTATUTO da APM para constar as 
modificações introduzidas no Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978. Devendo ser 
providenciado até 31/01/2017. 

 Referente à verba Manutenção do prédio parcela 2017, orientamos realizar a entrega com 
urgência, pois o prazo expirou. 

Verba Prazo para Utilização Prazo para Prestar Contas na DER 
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 2017 Até 30/06/2018 Expirou em 15/07/2018 

 Referente à verba Manutenção - Trato na Escola, informamos que esta se destina a aquisição 
de materiais e serviços para manutenção preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos 
no prédio e nos equipamentos existentes na Unidade Escolar. 
 
 Gastos permitidos:  A verba Manutenção - Trato na Escola pode ser utilizada em gastos com 
aquisição de materiais e contratação de serviços, os itens em especifico estão relacionados do item 
5.1 do manual. 
 
 OBS.: Nesta verba é permitido pintura interna e externa de paredes, porém pedimos a 
conscientização de todos para que visem o que há de mais importante (elétrica, hidráulica, etc.) e 
após a realização desta análise optem por pintura.   
  

Verba Data do Repasse Prazo para Utilização Prazo para Prestar Contas na 
DER 

MANUTENÇÃO TRATO NA ESCOLA 26/10/2018 Até 31/12/2018 Expirou em 15/01/2019 

 Referente à verba Orçamento Participativo Jovem, informamos que esta destina-se a 
contratação de empresas para aquisição de materiais e execução de pequenos reparos, consertos e 
manutenção preventiva no prédio e nos equipamentos existentes na Unidade Escolar, bem como 
aquisição de materiais permanentes e de consumo.  
 
Entende-se por Prédio Escolar sua construção propriamente dita, incluindo todos os ambientes e 
dependências, e os equipamentos que são necessários ao funcionamento da Escola, sendo que bens 
de natureza permanente devem compor o patrimônio da Escola. 
 
 Gastos permitidos: A verba disponibilizada para o Projeto Orçamento Participativo Jovem pode ser 
utilizada em gastos com aquisição de materiais e contratação de serviços, os itens em especifico 
estão relacionados do item 5.1 do manual. 
 

Verba Data do Repasse Prazo para Utilização Prazo para Prestar 
Contas na DER 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM  05/10/2018 Até 31/12/2018 Expirou em 15/01/2019 

 Referente à verba PDDE 2017 (educação básica, mais educação, PDDE estrutura), orientamos 
finalizar as prestações de contas com URGÊNCIA. 
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Verba Prazo para Utilização Prazo para Prestar Contas na DER 

PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA Até 31/12/2017 Expirou em 31/01/2018 

PDDE MAIS EDUCAÇÃO Até 31/12/2017 Expirou em 31/01/2018 

PDDE QUALIDADE Até 31/12/2017 Expirou em 31/01/2018 

PDDE ESTRUTURA Até 31/12/2017 Expirou em 31/01/2018 

 Repasses PDDE 2018, orientamos realizar consulta no SITE DO FNDE, pois os valores caem em 
datas alternadas, são liberadas por lotes, conforme informação da Secretária da Educação, por esse 
motivo não avisamos com antecedência e sim pedimos que realizem a consulta. 
1º http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc > Consulta Entidade  
 2º www.fnde.gov.br > Programas > PDDE> Liberação de Recurso> ANO (201_) > PROGRAMA 
(TODOS) > CNPJ (da APM) > UF (São Paulo) > Município (SP) > TIPO DE ENTIDADE (TODOS) 
-Abrirá uma nova tela: Clicar no valor  
-Abrirá outra tela: Digitar o CNPJ NOVAMENTE (Canto esquerdo), irá aparecer o nome da escola 
(CLICAR). 
A consulta deve ser realizada pelos dois canais, pois um demonstra a conta, agência e data em 
que o repasse foi efetuado e o outro valor de custeio e capital separadamente.  
 
 Lembramos que as prestações EM REVISÃO (reprovada) VOLTAM para encarte dos documentos 
corrigidos, a UE deve fazer a correção conforme orientação da FDE e reencaminhar via DER.   
 
Tabela demonstrativa dos recursos e objetivo do repasse correspondente 

PDDE 

MANUTENÇÃO 

ESCOLAR  

PDDE Mais 
Educação 

PDDE Estrutura PDDE Qualidade 

Programa 
Dinheiro Direto 

na Escola 

Mais Educação Escola Acessível Ensino Médio Inovador 

Novo Mais 
Educação 

Água na Escola Atleta na Escola 

Escola do Campo Mais Cultura na Escola 

Escolas 
Sustentáveis 

Mais Alfabetização 

   
Educação Conectada 

 Referente a verba PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA (RESOLUÇÃO 10/2013 em anexo), informamos 
que os recursos são destinados para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de 
melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica. 

 Referente à verba PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA, informamos que os recursos serão 
destinados para apoiar a aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos, no âmbito das ações 
para implantação do Programa de Inovação Educação Conectada, as aquisições e serviços que serão 
feitos dependeram exclusivamente do que foi escolhido no ato da inscrição do site do PDDE 
INTERATIVO. Maiores dúvidas devem ser consultadas através do e-mail 
  

 Referente à verba do PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO, informamos que os recursos são 
destinados a despesas de custeio, devendo ser empregados: 
- No ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos monitores da alfabetização;  
- E na aquisição de material de consumo das atividades complementares com foco na alfabetização 

http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc
http://www.fnde.gov.br/
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 Referente ao CARTÃO PDDE, informamos que o Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro 

de 1978, foi atualizado em 05 de dezembro de 2018, passando a ser OBRIGATÓRIO ALTERAÇÃO 
E REGISTRO DO ESTATUTO DA APM EM CARTÓRIO ATÉ 31/01/2019 PARA SOLICITAÇÃO DO 
CARTÃO NAS AGÊNCIAS e conseguinte a utilização.  

                              Lista das UES que receberam por cartão o repasse do 

PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA-MANUTENÇÃO ESCOLAR: 

Escola 

ANISÍO TEIXEIRA 

ALCIDES BOSCOLO PROFESSOR 

ANTONIO C BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM TOM JOBIM 

BERNARDIM RIBEIRO 

CESAR DONATO CALABREZ 

COHAB INACIO MONTEIRO III 

ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ 

FREDERICO MARIANO 

GUERRA JUNQUEIRO 

HUMBERTO DANTAS 

ISAAC SHRAIBER 

JORGE LUIS BORGES 

MOZART TAVARES DE LIMA 

PAULO SARASATE 

RECANTO VERDE SOL 

ROCCA DORDALL 

RUY DE MELLO JUNQUEIRA 

SALIM FARAH MALUF PROFESSOR 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE 

SERGIO ESTANISLAU DE CAMARGO 

SUMIE IWATA PROFESSORA 

VILA BELA 

ZIPORA RUBINSTEIN PROFESSORA 

MONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Solicitamos que os responsáveis: 

- NÃO COLEM NENHUM DOCUMENTO EM FOLHA TIMBRADA; 
- Lembrem de retirar os extratos de rendimento de janeiro a dezembro 2018; 
- Lembrem de retirar SINTEGRA e CNPJ DAS notas fiscais; 
  
SEGUE PRESTAÇÕES NÃO ENTREGUES: 

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 

Nº Unidade Escolar GDAE - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES MANUT. DO 
PRÉDIO 

1 E. E. ADHEMAR ANTONIO PRADO EM ANDAMENTO X 

2 E. E. ERNESTINA DEL BUONO TRAMA Aguardando Avaliação e Pendente entrega prestação na 
DER  MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 1/2018 X 

3 E. E. FADLO HAIDAR EM ANDAMENTO X 

4 E. E. YERVANT KISSAJIKIAN Aguardando Avaliação e Pendente entrega prestação na 
DER  MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 1/2018 X 
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PDDE 2017 

  Nº Unidade Escolar GDAE - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PDDE MAIS 
EDUCAÇÃO 

PDDE ESTRUTURA/ 
ACESSSÍVEL 

1 E. E. BRENO ROSSI EM ANDAMENTO PDDE ESTRUTURA   X 
2 E. E. ERNESTINA DEL BUONO TRAMA EM ANDAMENTO PDDE MAIS EDUC X   

 
 
VÍDEO COMER NA ESCOLA – DIVULGAÇÃO: 

Senhores Diretores, Vice e Professores Coordenadores: 

Encaminhamos o link do  vídeo  COMER NA ESCOLA  para seu conhecimento e possível divulgação 
na escola incentivando nossos alunos a consumir a merenda, alimentando-se com qualidade.  
Assim, com propriedade, eles poderão utilizar o aplicativo “ Minha Escola SP” e exercer sua 
cidadania expressando, sua opinião sobre o que consumiu, o que gostou ou não  com a relação à 
merenda.  

Obs. Os alunos que aparecem no vídeo são gremistas de algumas DE da Capital e Grande São Paulo   

https://drive.google.com/file/d/1uq0R_XhVC7uKpyA-vobviM6jGew5IkFk/view?usp=sharing 

 
ESPAÇO RESERVADO ÀS ESCOLAS 
 
E.E. JORGE LUIS BORGES: Acolher com carinho e respeito foi plano de ação institucional da escola. 
Ocorreu a sociabilização entre todos os membros da comunidade escolar através de dinâmicas e 
brincadeiras.  

       

https://drive.google.com/file/d/1uq0R_XhVC7uKpyA-vobviM6jGew5IkFk/view?usp=sharing

