
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE CAIEIRAS 

Caieiras, 12 de agosto de 2019. 

CIRCULAR Nº 16/2019 

Prezados Diretores de Escola e Equipe Escolar, 

Na proposta de ampliar o diálogo entre a Diretoria de Ensino e as Escolas, 
damos continuidade a Circular visando abranger a equipe escolar e proporcionar 
ciência inequívoca por parte da equipe gestora das informações, tarefas, avisos, datas 
e prazos, referentes os setores da D.E.  Solicitamos especial atenção e cumprimento 
das demandas e dos prazos. 

 
“Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica seu olhar.” 

José Paulo Paes 
 
 

Professor Celso de Jesus NIcoleti 
              Dirigente Regional de Ensino 

  
  

 
AT – ASSISTÊNCIA TÉCNICA               decaiat@educacao.sp.gov.br 

 

➢ Painel Gestão à Vista 2019 

O Método de Melhoria de Resultados – MMR – tem dentre seus passos o registro e a 
disseminação de boas práticas. 
É importante que as boas práticas sejam registradas e compartilhadas dentro e fora da escola.  
Sugerimos que o painel contenha dados dos resultados educacionais da escola (IDEB/IDESP) 
alcançados, as metas para 2019, evidências do processo de elaboração do plano e as ações 
em curso na escola. 
 
➢ EDUCAÇÃO DE SP LANÇA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ATÉ 2022 

Documento define metas e estratégias para tornar São Paulo referência em educação pública 
do Brasil; Secretaria vai usar ferramenta do governo do Estado para fazer monitoramento dos 
indicadores. 
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Nesse plano, são traçados os objetivos que nortearão o trabalho de toda a equipe da 
secretaria: da unidade central, das diretorias de ensino e das escolas. 
Alinhados aos objetivos estratégicos, foram estabelecidos indicadores e metas que permitirão 
acompanhar o esforço de toda a rede estadual e avaliar o alcance gradual dos resultados 
esperados. 
As metas foram definidas em consonância com o Plano Nacional de Educação (2014-2024), 
Lei no 13.005/2014, com o Plano Estadual de Educação (2016-2026), Lei no 16.279/2016, e 
com o Programa de Governo da Gestão do Governador João Agripino da Costa Doria Júnior. 
Com o intuito de organizar e concretizar as ações necessárias para o alcance dos objetivos, 
foram definidos projetos prioritários. O documento será disponibilizado para consulta a todos 
os interessados no portal www.educacao.sp.gov.br/planejamento-estrategico. 

 
 
➢ EDUCAÇÃO DE SP HOMOLOGA NOVO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
O documento está alinhado às competências inerentes ao século 21 e à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação infantil e do ensino fundamental, aprovada 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada pelo Ministério da Educação, em 
dezembro de 2017.   

 
 
➢ A pedido da COPED/SEDUC solicitamos ampla divulgação do período de matrículas, 

cujo prazo encerra no dia 14/08/2019 e ainda constam vagas em aberto sem matrícula.  
Solicitamos que aos Diretores(as) de Escolas divulgar nas salas de aula para os alunos 
que se inscreveram a ainda não efetivaram a matrícula. Os alunos devem consultar o 
site < www.novotec.sp.gov.br >para verificar o local de matrícula e os documentos 
necessários.  
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Se inscreveu para os cursos presenciais e ainda não se matriculou?  Consulte seu RA  Para 
garantir a sua vaga, você pode comparecer pessoalmente e/ou entrar em contato com a 
unidade de ensino. 

 
O prazo de matrícula é até o dia 14/08/2019, 
 
 Segue abaixo planilha especificando os cursos desta  Diretoria de Ensino. 
 

 
  
 

 
 
 

 
NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO              decainpe@educacao.sp.gov.br 

 

 
➢ PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS RES. SE 

37/2019 
Todas as unidades escolares poderão contar com docente que atuará nas aulas 

regulares em articulação ao professor titular, para o projeto de reforço e recuperação em 
classes do 5o e 9o anos do Ensino Fundamental e na 3a série do Ensino Médio regulares, 
nos termos da resolução supracitada. O apoio do professor no projeto de reforço e 
recuperação será destinado apenas as classes, com no mínimo 25 alunos ativos, em que este 
fizer pertinente, conforme plano de recuperação da Unidade Escolar homologado. 
➢ AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO - VIGÉSIMA TERCEIRA EDIÇÃO 

- SEGUNDO BIMESTRE - AGOSTO DE 2019.  (D.O. de 05/07/2019 - Seção I – p. 31 
COORDENADORIA PEDAGÓGICA Comunicado Conjunto Coped-Citem, de 4-7-2019) 
(...) 
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7 - A aplicação deve ser programada pelas Diretorias e Escolas no período 
compreendido entre os dias 05 a 09-08-2019; 
15 - Os resultados das provas deverão ser inseridos no Sara, da Secretaria Escolar 
Digital (SED), que estará aberto para esta finalidade no período de 05 a 16-08-2019 
 
 
 

➢ INOVA EDUCAÇÃO – CURSOS: TECNOLOGIA, PROJETO DE VIDA E ELETIVA 
 

 
 

 

➢ ESCOLHA DO PNLD 2020 PARA OS ANOS FINAIS  

A escolha do PNLD 2020 é destinada aos Anos Finais do Ensino Fundamental será 

realizada no Sistema PDDE-Interativo/SIMEC e está prevista para ocorrer na 

segunda quinzena de agosto. O processo de escolha deverá ser realizado a partir de 

uma reflexão coletiva, com base nas orientações constantes no Guia do PNLD, que será 

disponibilizado após a divulgação do resultado definitivo da avaliação pedagógica pelo 

Ministério da Educação. 

Lembramos que somente o diretor da escola, por meio de sua senha de acesso ao 

Sistema PDDE Interativo/SIMEC, poderá realizar o registro dos livros escolhidos pelos 

professores. 

 VISITA DAS EDITORAS 

A visita de representantes de editoras às escolas e diretorias de ensino estão disciplinadas 

pela R Resolução 15/2018  

que dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução do Programa Nacional do 

Livro e do Material Didático (PNLD).  

 À vista da atual regra, e de acordo com “Capítulo V”, fica permitido o ingresso de 

representantes de titulares de direitos autorais/editoras nas Unidades Escolares e Diretorias 

de Ensino, até a véspera do início do registro de escolha, desde que respeitadas e 

cumpridas as exigências dos referidos artigos. 
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 Às Unidades Escolares concerne registrar as visitas no sistema do FNDE com identificação 

dos participantes (data/horário) e impedir que elas coincidam com as reuniões pedagógicas 

para escolha. O apontamento está disponível na plataforma PDDE – Interativo >> Novas 

Ferramentas >> SIMEC >> Cadastro. Caso a plataforma esteja inoperante anotar dia e hora 

da visita para posterior registro. E-mail nº 951/2019 - Escolha PNLD 2020 dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental - Livros Didáticos 
➢ CONCURSOS 
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                                                        ESE - EQUIPE DE SUPERVISÃO 

 

 

 

➢ PROVAS DO SARESP ACONTECEM NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 

Exame avalia domínio e habilidades básicas dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática 
As provas do Saresp 2019 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) já 
foram definidas pela equipe da Secretaria de Estado da Educação. As avaliações serão aplicadas nos 
próximos dias 27 a 29 de novembro. 
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➢ PROVAS SAEB ACONTECEM NOS DIAS 21/10 A 01/11/2019 

 
As Avaliações do SAEB ocorrerão nos dias 21/10/2019 a 01/11/2019 O Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala que 
permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam 
interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino 
ofertado. 
Inovações 
A avaliação da alfabetização será realizada no 2o ano do Ensino Fundamental de forma amostral. 
Começa a avaliação da Educação Infantil, em caráter de estudo piloto, com aplicação de questionários 
eletrônicos exclusivamente para professores e diretores. 
Amostra de estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental para avaliar Ciências da Natureza e Ciências 
Humanas. 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) passa a ser referência na formulação dos itens do 2o ano 
(Língua Portuguesa e Matemática) e do 9o ano (Ciências da Natureza e Ciências Humanas). 
Secretários municipais e estaduais também responderão a questionários eletrônicos. 
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb 
 

 
 
 

➢ ATRIBUIÇÃO DE AULAS – 2019 
 
O cronograma do Processo de Atribuição está divulgado no site da Diretoria de Ensino. 
 
 
 

                                        CRH – CENTRO DE RECURSOS HUMANOS         decaicrh@educacao.sp.gov.br 
 

 

➢ INSCRIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO 

DO QUADRO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SE 36-2019, estão 

suspensas as inscrições para substituições das Classes de Suporte Pedagógico do 

Quadro Magistério (Diretor de Escola e Supervisor de Ensino), devido a alterações que 

serão realizadas na Resolução SE 82/2013.  

Caso alguma unidade escolar apresente vacância no cargo/função de Diretor de Escola 

por qualquer motivo (aposentadoria, cessação, exoneração, licença prêmio), a direção 

da escola, como de praxe, deverá ser assumida por PEB efetivo constante da escola de 

substituição, até que sejam realizadas novas inscrições a ser liberada pelos Órgãos 

Centrais. 

 

➢ CERTIFICAÇÃO DE GOE  

Sobre a validade de certificação ocupacional dos Gerentes de Organização Escolar – 

GOE, referente ao Processo CGOE/2012, a Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos – CGRH, comunica que:  
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1 – A Secretaria da Educação remeteu à autoridade competente o pedido de prorrogação 

da validade de referida certificação ocupacional, nos termos do § 2º do artigo 13 do 

Decreto nº 57.462/2011, acrescentado pelo Decreto nº 62.729/2017, e aguarda 

deliberação governamental; 2 – Diante do pedido, os servidores designados como 

Gerente de Organização Escolar deverão permanecer no desempenho da respectiva 

função para que a ação gestora, prevista no §2º do artigo 18 da Lei Complementar nº 

1.144/2011, não sofra descontinuidade. 

 
 

CIE – CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
decaicie@educacao.sp.gov.br 

 

 

ATENÇÃO:   NCOM está atrelado à data de matrícula do aluno.  
“O Não Comparecimento será disponibilizado após 15 dias de ausências 
consecutivas não justificadas. A escola possui mais 10 dias para efetivar o lançamento 
desse registro na SED.” 
 
 

             CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA      

decaicaf@educacao.sp.gov.br 

 

 

➢ MUTIRÃO PDDE 2018 

No intuito de sanar reprovas desnecessárias em prestações de contas PDDE/MEC, o NIF 

da DER Caieiras está organizando encontros com os Diretores de Escola durante o mês de 

agosto conforme cronograma divulgado anteriormente. 

Visando normatização e agilidade, encaminhou o E-MAIL Nº 940/2019 - Checklist PDDE um 

checklist dos documentos que devem ser encartados aos processos de prestação de contas. 
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