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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Prof. Antônio Carlos Ferreira Nobre 

Festa de Halloween - muitos doces e brincadei-

ras. 

E.E. Dr. Augusto de Macedo Costa 

Comemorando o Halloween no Macedo Costa. 

Professora Cátia - Inglês, com a participação de 

todos os professores e alunos. 

E.E. Florestan Fernandes 

Parabenizamos os Pais, Alunos e Professores 

pela festa de Halloween. 

E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

Grafite consciência negra.  
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E.E. Gal. Humberto de Souza Mello 

Conhecendo  as  culturas  e influências das  re-

giões brasileiras, 3ª série A (E.M.) e professora 

Creuza Poentes (Arte). 

E.E. Jardim Canaã 

Premiação da 3º edição da competição USP de 

conhecimento, parabenizamos o aluno Elias dos 

S. Silva pelo empenho, desejamos sorte no cur-

so de Astrobiologia. 

E.E. Prof. Joaquim Luiz de Brito 

Agradecemos a todos pela participação e o su-

cesso do Brito sem Homofobia, teve arte, músi-

ca, oficinas e palco, que celebraram a diversida-

de. 

E.E. Prof. Leônidas Horta de Macedo 

Halloween do Leônidas. 
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E.E. Profa. Maria Helena Gonçalves de Arruda 

Projeto desenvolvido com apoio da Profa. Va-

nessa - Arte, com o Tema: Intervenção Artística 

na Escola. 

E.E. Prof. Octávio Monteiro de Castro 

Alunos do 5º ano - treinando simulado SARESP 

em duplas produtivas. 

E.E. Prof. Pio Telles Peixoto 

Festa de Halloween. 

E.E. República Argentina 

Projeto de Ciências, Tema: Preservação da 

Água. Quando bebo água, bebo Vida. Professo-

res e alunos envolvidos na conscientização da 

preservação da água. 
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E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão 

Projeto Mauricio de Souza. 

E.E. Profa. Thayane Luzimara Costa Valcacer 

Grêmio no Halloween, dança de apresentação 
(thriller), Halloween dos professores. 

E.E. Profa. Virgínia Valéria Ap. A. Freitas 

Novembro Azul - Com objetivo conscientizar os 

homens sobre a importância do diagnóstico pre-

coce do câncer de próstata. 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Convidamos a todos para participarem da “V 

mostra Cultural”. 
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E.E. Profa. Eulice Silvio Mendonça da Silva 

Parabenizamos às Coordenadoras Rafaela e Fer-

nanda pelo Projeto Coordenação Literária, que 

visa dinamizar e seduzir de forma lúdica, a lei-

tura no processo ensino-aprendizagem. 

E.E. Jacob Salvador Zveibil 

"A vida é da cor que você pinta." Projeto Sarau 

com café. 

 
  GABINETE 

 Prêmio De Literatura Para Estudantes Associados De Clubes E Convidados / 2019 

 Parabenizamos o aluno Cainã Dias Rosa da E.E. Florestan Fernandes pelo Segundo Lugar com 

a poesia “Amanhecer”. 

 Parabenizamos a aluna Sarah Kemmy Matsubara da Conceição da E.E. Florestan Fernandes 

pela Menção Honrosa com a poesia “Você consegue ouvir?”. 

Férias Dirigente 

 A Professora Norma estará em férias no período de 11/11/2019 a 25/11/2019. 

 A Professora Magali responderá pela Diretoria Norte 1 neste período. 
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  CRH – CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

Prezados, 

 Informamos que em relação às férias dos funcionários do QAE, cabe ao diretor de escola o de-

ferimento dos pedidos, respeitando a continuidade dos atendimentos das demandas da comunidade. 

Pedimos que sejam entregues essas escalas na Diretoria até o dia 18/11, dessa forma, haverá tem-

po hábil para o apontamento e pagamento do benefício. 

 Em relação aos diretores e vice diretores, as férias deverão passar por análise dos superviso-

res para seu deferimento e homologação. 

 
  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PROGRAMA CONVIVA 

Senhores Gestores,   

 Entre os dias 5 e 14 de novembro, a Secretaria da Educação realizará uma pesquisa online 

sobre clima escolar, cujo objetivo é conhecer o clima relacional das escolas, que utilizarão os dados 

da pesquisa para estruturação de seu plano de melhoria da convivência escolar para 2020, seguindo 

a metodologia e o sistema do MMR. Diante da relevância da temática, solicitamos o máximo de 

apoio de V. Sa. para que tenhamos o maior engajamento possível na pesquisa.  

 Público-alvo: os alunos dos Anos Finais e Ensino Médio (incluindo EJA) e todos os professores 

e gestores das escolas regulares da rede estadual. Neste momento, os alunos dos Anos Iniciais não 

participarão da pesquisa. Será realizada uma adaptação no questionário, de modo que eles possam 

participar num momento futuro. 

Local de preenchimento: Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio) 

• Instruções: após logar na SED, navegar no menu principal à esquerda, escolher a op-

ção “Gestão Escolar” => Questionário de clima escolar (há três questionários diferentes 

por perfil, no entanto, o caminho é o mesmo para todos).  

• Essa pesquisa foi elaborada e validada por equipe de pesquisadores de diversas universidades e 

do GEPEM UNESP, com apoio da Fapesp e da Fundação Lemann. 

• É importante enfatizar que o servidor e o aluno devem ser muito sinceros, sem preocupação 

com o anonimato de suas respostas, pois elas serão agrupadas e analisadas exclusivamente por 

grupos, para que toda a comunidade escolar entenda como é o clima da sua escola e pense em co-

mo melhorar e qual será o papel de cada um nessa mudança. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio
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• Após a aplicação da pesquisa, será realizada uma videoconferência de orientação para interpre-

tação dos dados, que modo que a escola tenha um diagnóstico de seu clima escolar. 

 Está disponível http://www.rededosaber.sp.gov.br, a videoconferência, que foi exibida no dia 

4/11 (segunda-feira), tem as orientações sobre a aplicação dos questionários. 

Juvelino Carabante—PCNP de Projetos Especiais  

 
ESCOLAS  

 A Direção da E.E. Profa. Marilena Piumbato Chaparro, informa que possui 1 (Uma) vaga para 

abertura de contrato categoria "V" para professor eventual (PEB II), para atuação no período da 

manhã (Ensino Fundamental II e Médio). Necessário estar inscrito para o processo de atribuição de 

aulas 2019 nesta Diretoria de Ensino. Interessados deverão entrar em contato com a Direção da 

Escola, apresentando uma proposta pedagógica de trabalho. 

 A Direção da E.E. Profa. Zoraide de Campos Helu, informa que dispõe de 1 (Uma) vaga para 

Professor Coordenador, Ciclo I - Anos Iniciais. Os interessados deverão entregar propostas de 11 a 

14/11, na UE. As entrevistas serão agendadas posteriormente. Informações com a Direção da Uni-

dade Escolar no telefone: 3916-6323. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br

