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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Padre Manoel da Nóbrega  

Contação de histórias com Rodrigo Libânio 

E.E. Prof. Plinio Damasco Penna 

Projeto “Química na Cozinha - Alunos do 6º Ano, 

coordenado pela Profa. Vânia (Ciências/Biologia), 

apoiado pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio 

e pelos Professores: Deise e Erik. 

E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão 

Sarau em homenagem ao dia das mulheres 

"Lugar de mulher é onde ela quiser". 

E.E. Prof. João Nogueira Lotufo  

Contação de histórias com Rodrigo Libânio 
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E.E. Geraldo Homero F. Ottoni 

Projeto Valores, diante do acontecido em 

Suzano os alunos demonstraram seus     

sentimentos. 

E.E. Ana Siqueira 

Comemoração do Dia de St. Patrick 

Eletiva de alimentação Saudável 

E.E. José Oscar de Abreu Sampaio 

Alunos do 5º ano apresentam poema visual 

de própria autoria no momento literário da 

escola. 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Circo Na Escola!!!!!!  Em comemoração ao 

dia do Circo, tema trabalhado nas aulas de 

Ed. Física e Linguagens Artísticas. Amamos. 



 
  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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E.E. Profa. Marilena Piumbato Chaparro 

Projeto Pequeno Cientista, Aula com         

Microscópio , Professora Rosa 4°A, alunos do 

Fundamental I. 

6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ

Prezados Gestores, 

 Encaminhamos mais informações sobre a 6ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, que 

está com inscrições abertas até 17 de junho somente pelo si-

te  www.respostasparaomanha.com.br. 

 

 O Prêmio Respostas para o Amanhã, é uma iniciativa da Samsung com coordenação geral 

do CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, tem o apoio 

da UNESCO, Reduca, OEI, Consed e outras instituições comprometidas com a educação de qualidade 

para todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros.  Realizado desde 2014 em vários países da 

América Latina, no Brasil o Prêmio já mobilizou mais de 153 mil estudantes, 10.200 professores 

de cerca de 4.120 escolas. 

  

 O Prêmio busca estimular e divulgar projetos de investigação e experimentação científica e/ou 

tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino. Com base 

no ensino por projetos, na investigação científica e no pensamento crítico, a iniciativa contribui para 

a formação de cidadãos capazes de interpretar situações, lidar com as mudanças do contexto 

e contribuir para avanços da sociedade. 

http://www.respostasparaomanha.com.br/
https://respostasparaoamanha.com.br/
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Destaques da 6ª edição 

 ·         Projetos com foco na abordagem STEM - sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) parte de um desafio ou problema que possibilite 

múltiplas soluções ou respostas. Nessa abordagem, o ensino de Ciências encontra suporte na Tecnologia, 

nos processos de Engenharia e na aplicação da Matemática para soluções inovadoras de problemas 

reais em uma situação concreta. A novidade visa despertar o interesse dos estudantes por essas áreas do 

conhecimento, assim como contribuir para sua formação, de modo que as carreiras científicas e tecnológicas 

sejam um de seus possíveis projetos de vida. 

·         Os projetos devem partir de demandas reais ou globais e apresentar respostas que melhoram 

a qualidade de vida das pessoas.   

·         Participação de equipes, de 5 a 15 participantes de uma mesma turma, orientadas por professo-

res que lecionam disciplinas das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnolo-

gias. Nesse novo formato, uma mesma turma poderá se organizar por equipes e concorrer com dife-

rentes projetos.   

·         Participação de até dois professores parceiros para apoiar o desenvolvimento do projeto de 

sua equipe, sendo que esses profissionais podem lecionar em outras áreas do conhecimento, como as 

Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens, Códigos e suas tecnologias, fortalecendo assim a 

interdisciplinaridade.   

·         Certificado de participação para os professores e estudantes dos projetos classificados. 

·         Premiação para as escolas, professores e estudantes sendo: 

·         20 projetos Semifinalistas: Cada professor orientador e até dois professores parcei-

ros dos 20 (vinte) projetos semifinalistas será contemplado com: 1tablet Samsung; 

·         10 projetos Finalistas: Cada uma das escolas dos 10 (dez) projetos finalistas será contempla-

da com: 1 (uma) TV Samsung 55” e 1 (um) notebookSamsung; 

·         3 projetos Vencedores pelo Júri Popular: As escolas em que estudam as equipes responsáveis 

pelos 03 (três) projetos eleitos pelo público serão contempladas com troféus “Projeto Vencedor pelo 

Júri Popular”. O valor desses troféus é simbólico, não comercial. 

·         3 Vencedores Nacionais: Cada aluno das 3 equipes vencedoras serão contemplados com:  

                 1º lugar: 1 smartphone Samsung; 

                 2º lugar: 1 notebook Samsung;  

                 3º lugar: 1 tablet Samsung 

 O Prêmio disponibiliza também aos professores e estudantes conteúdos formativos para subsidiar o 

desenvolvimento das propostas e enriquecer ainda mais os projetos. Além disso, haverá a continuidade do Cur-

so Aprender por Projeto para educadores, desvinculado da participação na 6ª edição, oferecido gratuitamente e 

com certificação ao final. 

 Para subsidiar as ações de divulgação enviamos um texto e outros materiais digitais. Temos também a 

nossa página no Facebook e no Instagram, ampliando assim os canais de acompanhamento das nossas ações e 

compartilhamento dos nossos conteúdo. Para saber mais sobre a proposta, assista a reportagem no progra-

ma Marcas&Cidadania, da TV Cultura Digital, com destaque para o Prêmio Respostas para o Amanhã. Cli-

que aqui. 

 Caso permaneça com alguma dúvida, é só entrar em contato com o Núcleo Pedagógico, com Norival no-

rivalcramos@gmail.com  e Sergio José dos Santos seegiojsantos@professor.educacao.sp.gov.br  

 

 Agradecemos desde já o apoio na divulgação da 6ª edição do Prêmio Respostas para o Ama-

nhã, uma oportunidade para as escolas e professores divulgarem seu trabalho e mobilizarem os alunos para a 

importância da escola como laboratório para soluções de problemas do século XXI. 

https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha/
https://respostasparaoamanha.com.br/noticias/categoria/4/tudo-sobre-o-premio/noticia/30/respostas-para-o-amanha-e-destaque-na-tv-cultura-digital/
https://respostasparaoamanha.com.br/noticias/categoria/4/tudo-sobre-o-premio/noticia/30/respostas-para-o-amanha-e-destaque-na-tv-cultura-digital/
mailto:norivalcramos@gmail.com
mailto:norivalcramos@gmail.com
mailto:seegiojsantos@professor.educacao.sp.gov.br
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II FEIRA DO LIVRO DA UNESP 

 A Universidade Estadual Paulista, por meio da Fundação Editora da Unesp, promove sua segun-

da Feira do Livro. O evento, que terá acesso gratuito ao público em geral, acontece no período de 10 

a 14 de abril de 2019, em área anexa ao Instituto de Artes e Instituto de Física Teórica, campus da 

Unesp de São Paulo (ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô), em São Paulo (SP). 

Endereço: Campus da Unesp de São Paulo (ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô) 

Rua Jornalista Aloysio Biondi, s/n - Barra Funda – São Paulo (SP) – CEP: 01140-070 

Horário: de quarta à sábado das 9h às 21h e domingo das 8h às 18h.  

Fonte: www.feiradolivrodaunesp.com.br    

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural  

INSCRIÇÕES NA COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO)

Solicitamos ampla divulgação da CUCo (Competição USP de Conhecimentos), parte do 

programa “Vem pra USP! ”, da Universidade de São Paulo - USP. Todos os alunos das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio das escolas públicas do Estado de São Paulo podem participar. A competição 

possui duas provas: a primeira é online, com 18 testes e a segunda é presencial, com 45 testes, e 

acontecerá na escola em que o aluno está matriculado. 

 22 de abril (8h) à 26 de abril 
(22h) de 2019 

6 de junho de 2019 

 Online Presencial e impressa 

 O aluno poderá escolher, dentro 
desse intervalo de tempo, qual o 
melhor dia e horário para realizar a 
prova (2h). 

A prova será realizada na 
escola do aluno e terá início 
às 8h e fim às 11h. 

   

 Para participar, o estudante deve se inscrever na Competição USP de Conhecimentos no site 

www.vemprausp.org.br. O prazo é de 11 de março de 2019 (8h) à 12 de abril de 2019 

(12h). Para se registrar, o estudante deve informar o número do CPF e preencher o formulário 

online. Mais informações sobre as provas, calendário e inscrições podem ser encontradas no site do 

programa. 

Norival C. Ramos - PCNP-História 

http://www.feiradolivrodaunesp.com.br
http://www.ismart.org.br
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PROGRAMA JOVEM CIDADÃO  

 O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo do Estado de São 

Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril de 2000, coordenado e executado 

pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Secretaria de 

Estado da Educação – SEE, conforme Decreto Estadual nº 45.761, de 19 de abril de 2001. Tem co-

mo objetivo proporcionar aos estudantes com idade entre 16 e 21 anos de idade, que estejam regu-

larmente matriculados e com frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino esta-

dual, sua primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, por meio de 

estágio remunerado. Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: http://

www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/ Período de inscrições:  

Alunos da 2ª série do Ensino Médio: até 31/12/2019. 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019. 

 
  NIT - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

Publicações Circular 2019 

Prezados Gestores; 

 Informamos que os arquivos enviados para publicações na circular durante o ano,  deverão ser  

encaminhados até um dia antes de sua publicação no Site da Diretoria de Ensino, ou seja, toda 

Quinta - Feira às 12h. Inclusive nas semanas com feriado. 

 Salientamos que só serão aceitos para publicação os arquivos enviados pelos e-mails Instituci-

onais da Unidade Escolar: Administrativo ou Pedagógico. 

Publicação de Fotos 

 As Unidades Escolares podem enviar no máximo 5 Fotos (Por Semana) em anexo para  Pu-

blicação, com uma BREVE/SUCINTA descrição no corpo do e-mail, não sendo necessário enviar 

arquivos em Word, Power Point etc. 

 Em caso de dúvidas entre em contato com o NIT - DE Norte 1. 

 Os arquivos devem ser encaminhados para o e-mail: dent1nit@educacao.sp.gov.br 

Robson - Diretor/NIT 
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NAD - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO  

CONTROLE DO PATRIMONIO - SOLICITAÇÃO DO TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL 

INFORMAÇÃO ENCAMINHADA POR EMAIL EM 02/04/2019 

 

 Informamos que está disponível no sistema GEMAT, no menu Dúvidas, o modelo do Termo de 

Inventário Anual, (que também segue anexo). 

 Solicitamos que o mesmo seja preenchido e assinado pelo responsável pelo cadastramento 

ou aquele que possui a senha e pela Direção da unidade escolar. 

 A entrega do documento solicitado deverá acontecer, impreterivelmente, até 

30/04/2019, diretamente no Núcleo de Administração. 

 Lembramos que o sistema GEMAT está disponível desde 2011, e após capacitação realizada em 

2013, todos os cadastros de bens do legado já foram efetuados e os novos bens são cadastrados por 

este Núcleo, quando da doação dos mesmos (segue anexo modelo para o processo de doação 

PDDE). 

 Restando para unidade escolar as atividades de  recebimento de bens e etiquetas, identificação 

física dos mesmos e informar a Diretoria/NAD - Núcleo de Administração a necessidade de baixa pa-

trimonial, seja por Furto ou Doação de Inservíveis (seguem anexos os modelos). 

Lembro que os bens devem ser conferidos identificados e inseridos nas dependências do 

sistema de acordo com a dependência física. (clicar em bens cadastro de bens/pesquisar/

lapis amarelo alterar - e se necessário alterar a dependência do bem.) 

Apos esses procedimentos e acertos é possível emitir Termo de Responsabilidade com re-

latório de bens de cada Dependência.(clicar em relatórios/termo de responsabilidade/

inserir localização e dependência e gerar relatório) este termo deve ser colocado atras das 

portas de cada dependência! 

 

 Nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas ou maiores orientações, se necessário 

agendar atendimento presencial. 

 

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.  

http://10.200.10.19/spdoc/Publico/Login.aspx?ReturnUrl=%2fspdoc%2fPrivado%2fDefault.aspx
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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, as UEs, 

entram no sistema clicaram em "TRAMITAÇÃO/RECEBER", la encontraram os documentos encami-

nhados, deverão vir na Diretoria retira-los no Protocolo, depois entrar no sistema e 

ir no menu tramitação/receber, ai sim acusar o recebimento. 

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 e vai 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 , logo em seguida insere o número do Processo/Documento que irá 

enviar, clica em adicionar e depois em 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 gerada e clicar em reemitir. 
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 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. 

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 HISTÓ-

RICO, 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 adminis-

trador 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- Nú-

cleo de Administração. 

 Deverão constar na solicitação, nome completo do interessado, RG, número do pro-

cesso (caso possua), e número da caixa onde o processo está arquivado (caso possua), 

nome e cargo do solicitante. 

mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br
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ESCOLAS  

 A Direção da E.E. Hélios Heber Lino, informa que dispõe de vaga para GOE (Gerente de       

Organização Escolar), bem como de professores eventuais para os períodos: Manhã, tarde e noi-

te.  Os interessados deverão entrar em contato com a Unidade Escolar, pelo telefone: 3851-4717.   

 A Direção da E.E. Dr. Ubaldo Costa Leite, informa que dispõe de 01 (uma) vaga para Professor 

Coordenador do Ensino Fundamental II.  As propostas serão recebidas nos dias 08 e 09/04/2019 

das 09h às 16h.  As entrevistas serão realizadas no dia 11/04/2019, a partir das 19h30. 

 A Direção da E.E. Profa. Luiza Salette Junca de Almeida, informa que necessita de professores  

eventuais para os períodos manhã, tarde e noite.  

 A Direção da E.E. República Argentina, informa que dispõe de 01 (uma) vaga para Professor 

Coordenador, uma vaga no Ensino Médio, os interessados deverão entregar suas propostas de     

trabalho na Unidade Escolar de 08/04 a 12/04/19 das 09h às 19h. 

 A Direção da E.E. Professor Antônio Emílio de Souza Penna informa que dispõe de uma vaga 

para GOE (Gerente de Organização Escolar). Os interessados deverão entrar em contato com a Uni-

dade Escolar.  

 Licitação de Cantina 

 Licitação de Cantina A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestre da E. E. Prof. Elisa-

beth Aparecida Simões Mesquita situada Av. José da Natividade Saldanha,411– Vila Penteado  São 

Paulo – SP, torna pública a abertura do Processo de Licitação para a administração de serviços da 

Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retira-

das no endereço acima, no período de 15a 23 de abril horário das 9h00 às 17h00, mediante a com-

provação do recolhimento de R$ 53,06 (cinquenta e três reais e seis centavos), correspondente a 2

(duas) U.F.E.S.P. (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), em nome da APM (Associação de Pais e 

Mestre) junto ao Banco do Brasil, Agência nº 6844, Conta Corrente nº 1.142-8 sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local nos dias 24 e 25 

de abril, das 10h às 18h. A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada, em sessão 

pública, no dia 26/4/2019 nas dependências da escola. 


