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GABINETE
1. COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SAGESP/SAINTER/COPED
N 86/2020 - SAEB - Resultado Preliminar SAEB 2019
O INEP irá divulgar os resultados preliminares do SAEB 2019.
Para acesso ao sistema os gestores devem estar cadastrados. Com esse objetivo o INEP
irá liberar o acesso aos gestores , a partir do dia 12 de maio.
Anexamos, para apoio aos gestores, o Guia de Acesso ao Sistema SAEB, com orientações
e procedimentos quanto ao acesso para o cadastro exigido.
Após a realização do cadastro pelos diretores das unidades escolares, estes terão acesso
aos resultados preliminares do Saeb 2019, disponibilizados no dia 31 de maio.
A divulgação dos resultados do Saeb é dividida em três etapas: divulgação preliminar, interposição de recursos e divulgação dos resultados finais. Sendo:

•

Divulgação preliminar: O resultado preliminar é uma etapa restrita aos representantes legais das unidades escolares por meio de sistema eletrônico do Inep. Este resultado preliminar será disponibilizado no dia 31 de maio de 2020.

•

Interposição de recursos: Após a data de 31 de maio, os representantes legais terão o
prazo de 15 dias corridos para interpor recurso aos resultados preliminares apresentados
a partir de 31 de maio, ou seja, até 15 de junho de 2020.

•

Divulgação dos resultados finais: Após a análise dos recursos, o resultado final será divulgado ao público até 31 de agosto de 2020.

Dada a relevância desta avaliação para o país e para o nosso estado, pedimos que alertem
os diretores das unidades de sua circunscrição para a realização em tempo hábil das atividades
aqui elencadas, quais sejam, o cadastro, o acesso aos resultados preliminares e o processo de
interposição de recurso, quando necessário.
Contando com sua habitual colaboração e ficamos à disposição para o que couber, por intermédio do e-mail avaliacoes.externas@educacao.sp.gov.br, da COPED/DAVED.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Lembramos que também deverão informar aos Secretários Municipais de sua região, para que os diretores das unidades das redes municipais realizem
estes mesmos procedimentos nos prazos previstos.
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2. COMUNICADO SOBRE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DURANTE O MÊS
DE MAIO/2020
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino - Região de Adamantina, no uso de suas
atribuições legais e atendendo ao disposto na Resolução SE-71/2018, alterada pela Resolução
SE-71/2019, Resolução SE-01/2020 e no Decreto nº 64.936/2020, bem como em atendimento às
orientações transmitidas pela CGRH-SEDUC-SP, COMUNICA aos interessados os procedimentos para atribuição de aulas na Diretoria de Ensino durante o mês de maio de 2020 (período do
ensino remoto), como segue abaixo:
I - DIA DA SEMANA DA ATRIBUIÇÃO: sempre às quintas-feiras;
II - HORÁRIO DA ATRIBUIÇÃO: às 9h;
III - LOCAL DA ATRIBUIÇÃO: Diretoria de Ensino de Adamantina (atribuição à distância);
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IV - PÚBLICO ALVO: Destinado exclusivamente aos Professores Efetivos, Professores da Categoria “F” e os Professores Contratados da Categoria “O” (com aulas atribuídas ou com vínculo interrompido).
a) Os professores deverão se manifestar por e-mail o desejo de participar dessas atribuições de
aulas à distância, para tanto, informar essa intencionalidade exclusivamente por intermédio do
seguinte e-mail: deadacadastroemergencial@gmail.com e até às 12h das quartas-feiras;
b) No e-mail o professor deverá informar o nome completo, número do RG, do CPF, pontuação
em nível de Diretoria de Ensino (disponível no Portalnet), escola sede de controle de frequência e quais aulas são do interesse dele e um número de telefone fixo (se tiver) e de celular para que a Diretoria de Ensino possa contatá-lo;
c) O professor que já tem aulas atribuídas deverá, obrigatoriamente, anexar o horário de trabalho
docente digitalizado, com a assinatura do Diretor da Escola, inclusive com o horário do acúmulo de cargo, quando for o caso;
d) A Diretoria de Ensino disponibilizará os editais de atribuição de aulas (livres e em substituição)
no site da DE às 12h das terças-feiras, conforme ocorre normalmente durante o ano letivo,
após o devido encaminhamento do saldo de aulas pelas escolas;
e) Havendo alguma alteração nos critérios ou mudança em qualquer dos procedimentos de atribuição de aulas descritos neste Comunicado, a Diretoria de Ensino de Adamantina disponibilizará essas informações aos interessados via unidade escolar e por intermédio do site da DE.
Qualquer dúvida, solicitamos entrar em contato com a Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas da Diretoria de Ensino de Adamantina, por intermédio do telefone (18) 3502-2300.
Adamantina, 04 de maio de 2020.
Irmes Mary Moreno Roque Mattara
RG nº 16.449.738-9

Dirigente Regional de Ensino
(assinado no original)
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NOTÍCIAS DA DIRETORIA
Imediações das escolas estaduais terão monitoramento por câmeras em Adamantina
Nesta terça-feira (12) foi dado início aos trabalhos referente ao projeto de monitoramento escolar
que será aplicado nas escolas estaduais de Adamantina. Segundo informa o 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) em suas redes sociais (veja aqui), o projeto tem parceria da PM,
escolas estaduais, poder judiciário e prefeitura local.
O BPM/I informa que em uma reunião na manhã desta terça-feira foram acertadas as estratégias
de implantação das câmeras de monitoramento nas imediações das escolas, complementando os
trabalhos que serão realizados também pelo programa “Vizinhança Solidária Escolar”. O desafio é
aumentar a segurança nas escolas e nos perímetros escolares.
Fonte: Portal Siga Mais
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Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail.
As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da imagem juntamente com as fotos.
As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail
deada@educacao.sp.gov.br.
O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

