20/02/2019

REDE Nº 026
Prezados,
ASSUNTO 01: CREDENCIAMENTO PARA PROFESSORES DE INGLÊS PARA O C.E.L
"AMARAL WAGNER”
Prezados Diretores e Coordenadores,
Informamos que o Credenciamento para professores de INGLÊS, com fluência no idioma,
para lecionarem no Centro de Línguas (C.E.L) "Amaral Wagner", estará aberto no período de
19/02 a 27/02, conforme o Edital no site da DE de Santo André.
O horário das aulas é:
1º A: 3ªs e 5ªs (terças e quintas-feiras), das 13h às 14h40
1º B: 6ªs (sextas-feiras), das 14h40 às 18h20
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 02: Grêmio Estudantil
a) Encaminhamos anexo a atualização de todos os documentos relativos aos Grêmios Estudantis:
 Modelos de Atas;
 Modelo do Estatuto
Todos eles foram revistos afim de modernizar a linguagem e adequar a formatação. Algumas
adequações foram construídas com a colaboração da rede nos momentos de acompanhamento
dos trabalhos e/ou nas visitas de polo. Reforçamos que todos os documentos são “modelos” que
têm uma linha mestra que deve ser seguida. O conteúdo, porém, pode, e deve ser adequado a
fim de que faça sentido para a comunidade escolar. Quanto ao estatuto, orientamos a avaliar e
propor adequação se necessário, durante o ano. Continuo afirmando que, nada é mais
importante que o processo. Orientamos grande atenção para o momento de adequação com as
demandas da escola para que não seja infringida a legislação em vigor, nenhum direito à menos.
b) Reiterando a rede nº 23/2019, solicitamos o envio urgente dos dados do responsável pelo
Grêmio em sua Unidade Escolar.
c) Segue abaixo o link do Tutorial da Urna Eletrônica
https://www.youtube.com/watch?v=neBBZzDVbzY
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Observação: Todo material que foi enviado por rede está disponível no site da Diretoria de Ensino
– Grêmio Estudantil.
Anexos: Modelo de ata de reunião da diretoria gremista
Modelo de ata de eleição da diretoria gremista
Modelo de ata de assembleia geral
Modelo de ata da posse da diretoria gremista
Estatuto grêmios v final
Ana Maria/ Solange Bailão
Equipe Responsável pelo Grêmio Estudantil

ASSUNTO 03: Abertura das Inscrições para os “JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO” na categoria INFANTIL e MIRIM.
Senhores Diretores, Abertura das Inscrição para os “JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO”

na categoria INFANTIL e MIRIM.

Sr. Diretor as inscrições para os JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO nas categorias
INFANTIL e MIRIM

deverão ser realizadas entre os dias 20/2 a 15/3, via Protocolo da

DE. MODELO DE OFÍCIO PARA INSCRIÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
– em papel timbrado da Unidade Escolar.
Anexos: rede-da-escolha-da-categoria-mirim-e-infantil

Fernando Cruz
PCNP
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