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GABINETE 

1. REINVENTAR É A PALAVRA DA VEZ 

 

Escrevi algumas palavras pensando na palavra mais usada nos últimos dias: Reinventar. 

Pesquisei no dicionário a palavra reinventar. 

Hoje, diante da tecnologia, vamos direto pesquisar no Google. 

Reinventar possui oito sinônimos para um único sentido da palavra. 

Reinventar, criar outra vez, pode ser também: recriar, refazer, reproduzir, recompor, 

Reconstituir, restabelecer, reformular, reelaborar.   

 

Acredito que no cenário vivido por todos,  

Diante da pandemia globalizada, causada pela doença denominada Covid-19,  

Reinventar não cabe nos sinônimos dispostos no dicionário. 

Até porque o reinventar é propósito individual de presença marcante,  

Enquanto estamos vivendo no isolamento social. 

 

Ao mesmo tempo, o reinventar é coletivo, pois todos estamos no exercício único do isolamento 

social. 

Reinventar a sala de aula no ambiente virtual, 

Reinventar a gestão pedagógica, 

Reinventar as metodologias, 

Reinventar as atividades pedagógicas… 

Nesse exercício ambíguo, individual e coletivo. 

Reinventar é único e coletivo simultaneamente.  

 

A nossa rede colaborativa, composta por equipes escolares, professores, gestores, funcionários... 

Enfim, todos que compõem a rede estadual de ensino, 

Está se esforçando e se reinventando a cada dia.  

A criatividade em alta, o engajamento e a liderança são fatores predominantes e fortes!  

Pois, estamos reinventando a história da educação paulista. 
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As estratégias de autoconhecimento, autorregulação, autoconfiança,  

autoajuda, auto invenção, entre outros presentes em nosso dia a dia,  

Contribuem, apoiam e consolidam na CORRESPONSABILIDADAE E COLABORAÇÃO. 

 

É na colaboração, na simplicidade no agir e no amor pelo que faz, 

Que as relações da nossa Rede Colaborativa em prol das aprendizagens dos nossos alunos, 

dos nossos professores e profissionais da educação que se fortalecem.  

Agradeço o engajamento e a criatividade presentes nas atitudes das equipes escolares e nas 

equipes dos Centros e Núcleos da Diretoria de Ensino Regional de Adamantina. 

  

Fiquem em paz e tenham todos um excelente final de semana! 

 

Profa. Irmes Mary Moreno Roque Mattara  

 

 

GABINETE 
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2. 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, in-

terposição 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 pra-

zo 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 divulga-

do 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 in-

termédio do e-mail avaliacoes.externas@educacao.sp.gov.br, da COPED/DAVED. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Lembramos que também deverão informar aos Secretá-

rios Municipais de sua região, para que os diretores das unidades das redes municipais realizem 

estes mesmos procedimentos nos prazos previstos.  

 

GABINETE 

mailto:avaliacoes.externas@educacao.sp.gov.br
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3. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)  

O Enem é porta de entrada para vários programas. Conheça o Enem! 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho do estudante e colabora para: 

 

• Acesso à educação superior: SiSU | Prouni | instituições portuguesas. 

• Acesso a financiamento e apoio estudantil: Fies | Prouni. 

• Autoavaliação 

• Desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. 

O edital do Enem tem todas as informações que você precisa saber sobre inscrições, provas e 

resultados. Neste ano, há um edital para o Enem impresso e outro para o Enem Digital. Escolha 

sua versão! 

Para mais informações, acesse: enem.inep.gov.br 

GABINETE 

Clique para visualizar 

Atualização: o MEC prorrogou as inscrições do Enem até às 23h59 de quarta-feira, 27 de 

maio. Ainda assim, é importante mantermos a mobilização hoje, pois sabemos que muitos 

acabam perdendo a inscrição justamente por deixar para a última hora. 

https://enem.inep.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/guia_acesso_sistema_ada_2020_05_15.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/guia_acesso_sistema_ada_2020_05_15.pdf
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4. Comunicado sobre o cronograma de atividades da semana de 

25/05/2020 a 29/05/2020 

Prezados gestores das escolas Estaduais vinculadas à Diretoria Regional de Ensino de Adamanti-

na, com a finalidade de colaborar com a organização das atividades da próxima semana. Divulga-

mos através do calendário abaixo, as ações já planejadas pela DE para próxima semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE 

Maio 

Dom Seg Ter Quar Qui Sex Sab 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

1 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             

25 Antecipação do feriado estadual da Revolução Constitucionalista 

  

26 

Formação Diretores ingressantes edição 2018 – Gestão do Espaço 
físico e do Patrimônio Escolar. Público Alvo diretores ingressantes, 
horário das 10h às 12h – Videoconferência pela plataforma Teams, 
Link será enviado no dia 26 de manhã. 

  

27 

 VC – Orientação e Alinhamento das Atividades Escolares Não Pre-
senciais. 
CONVIVA / CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE – PARTE II. Público 
alvo: 33 escolas estaduais vinculadas à D.E. de Adamantina. Horário 
das 9h às 12h – Plataforma Teams – o Link será encaminhado às es-
colas. 

28 

Live com a Equipe Escolar EE João Brásio no Canal da Prof
a 
Irmes 

Mattara. Conexão e Tecnologia na Gestão Escolar – Uso do aplicativo 
ClassRoom. 

29 Conselho de Classe/Série/Ano/Termo não presencial. 
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5. Boletim COPED: 26ª Edição do Dia do Desafio 

 

No dia 27/05/2020 (última quarta-feira do mês de maio) acontecerá a 26ª edição do Dia do 

Desafio que tem como slogan “Mantenha-se ativo! Todos #JuntosNoDiaDoDesafio”. A Secre-

taria da Educação do Estado de São Paulo apoia, mais uma vez, a iniciativa do SESC - Adminis-

tração Regional do Estado de São Paulo, em parceria com a TAFISA - The Association For Inter-

national Sport for All, que se consolidou, ao logo de 25 anos, como um dos mais importantes mo-

vimentos comunitários de combate ao sedentarismo, por meio de uma rede de parceiros constituí-

da por cidades, instituições e pessoas conectadas em torno do mesmo propósito: incentivar e via-

bilizar a prática regular de atividades físicas e esportivas em todas as fases da vida e para todos 

os públicos.  

Entretanto, tendo em vista o cenário global de pandemia do COVID-19, as respectivas me-

didas de distanciamento social e restrição de circulação da população, e a partir da convocação 

da TAFISA para que o Dia do Desafio seja promovido com segurança neste contexto, neste ano 

realizaremos o evento em um novo modelo que incentiva a promoção de ações no ambiente digi-

tal, por meio das redes sociais.  

Convidamos todos vocês: Cidades, Instituições e Público em geral a se engajarem nesta 

campanha e participarem do #DiaDoDesafio! 

 

COMO PARTICIPAR? 

A ideia é que no dia 27 de maio tenhamos muitas cidades, instituições e pessoas comparti-

lhando em suas redes sociais desafios, vídeos com práticas de atividade física, bate-papos, rela-

tos de experiências e boas práticas relacionadas a importância da prática de esportes e atividade 

física. 

Ah, e as postagens preparatórias para o #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio estão 

liberadas! Que tal aquecer as redes sociais para o Dia do Desafio? Quanto mais incentivo, mais 

pessoas engajadas para um melhor estilo de vida!  

 

PARA COMEÇAR: 

• Siga as redes sociais oficiais do Dia do Desafio e ative as notificações 

• Facebook/odiadodesafio 

• Instagram/esportesescsp 

• Mantenha os perfis de suas redes sociais abertas (quando o perfil é privado não conseguimos 

visualizar publicações com as hashtags) 

• Publique os vídeos e/ou fotos nas redes sociais utilizando #DiaDoDesafio e 

#JuntosNoDiaDoDesafio  

GABINETE 

https://www.facebook.com/oDiadoDesafio/
https://www.instagram.com/esportesescsp
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Blog do Núcleo Pedagógico 

 

• Endereço: deadanpe.blogspot.com 

Para visualizar o blog, clique na imagem acima ou aponte a câmera do celular no QR Code abaixo: 

https://deadanpe.blogspot.com/
https://deadanpe.blogspot.com/
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COMUNICADO COFI/CISE/CG de 21/05/2020 

Considerando a necessidade de acompanhamento dos objetivos e metas instituídos pelo 

Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista – PDDE Paulista, encaminhamos formulário a ser 

preenchido pelas unidades escolares, apresentando o montante utilizado durante o primeiro tri-

mestre do exercício de 2020, ou seja, de 01/01/2020 a 31/03/2020, além de outras informações 

necessárias ao citado acompanhamento. 

 

O formulário pode ser acessado através do link enviado para as escolas por e-mail. 

 

Para ter acesso ao formulário, deverá ser realizado login com a conta do gmail institucio-

nal. A senha do gmail institucional é sempre a mesma da Secretaria Escolar Digital - SED, e o fi-

nal deste e-mail é sempre @servidor.educacao.sp.gov.br ou @prof.educacao.sp.gov.br, sendo 

este último apenas para casos de professores designados como diretores ou vice-diretores. 

Junto a este comunicado, foram enviadas duas planilhas, nas quais consta a lista de todos 

os e-mails institucionais de Diretores e Vice-Diretores, a fim de auxiliar as Diretorias de Ensino 

nas orientações às unidades escolares. 

Encaminhamos também passo a passo sobre a forma de obtenção das informações ban-

cárias necessárias à comprovação dos gastos, caso a APM tenha alguma dificuldade na manipu-

lação do sistema BB Online. 

 

Link para acesso ao passo a passo:  

https://drive.google.com/file/d/1zQsM_k8GU2Z66VZ9aIBvi2jvW8GooPKG/view?usp=sharing 

 

Como forma de procedimento indicamos que as APM sejam orientadas e acompanhadas 

pela direção de cada unidade escolar, e estes, em caso de dúvida, entrem em contato com as di-

retorias de ensino de sua região, através dos CAF e Dirigentes Regionais. 

O Prazo para o preenchimento das informações é dia 22/05/2020 (hoje), até as 18h00. O 

preenchimento dentro do prazo é de suma importância para o andamento do programa. 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-

ESTRUTURA 

https://drive.google.com/file/d/1zQsM_k8GU2Z66VZ9aIBvi2jvW8GooPKG/view?usp=sharing
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1. Recadastramento Anual 

Alertar a todos os funcionários/servidores que é necessário fazer o recadastramento no 

mês do aniversário para evitar corte de pagamento. Até a data de 22/05/2020 há um número ele-

vado de servidores aniversariantes de Maio/2020 que ainda não fizeram o recadastramento anual 

em nossa região. 

Qualquer  divergência nos dados pessoais da ficha cadastral no recadastramento, a UE 

deve realizar atualização no Portanet/Dados Pessoais, se for campo não editável, favor encami-

nhar email ao CRH com o comprovante para a devida atualização.  

 

2. Biênio 2020-2022 

Informamos a publicação da Grade de Substituição 2020- 2022 no DOE de 19/05/2020, 

constando todos os titulares e seus respectivos substitutos, dos setores da Diretoria de Ensino e 

de todas as Unidades Escolares. 

 

3. Comunicado CRHE Nº 06-2020 - Suspensão Parecer  PA n.º 95 - 

2015 

 

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

Clique para baixar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/comunicado-crhe-n-06-2020-suspenso-parecer-pa-n--95-2015_ada_2020_05_22.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/comunicado-crhe-n-06-2020-suspenso-parecer-pa-n--95-2015_ada_2020_05_22.pdf
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

4. IAMSPE — Carta aos Usuários 

Clique para baixar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/iamspe_carta-aos-usuarios_ada_2020_05_22.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/iamspe_carta-aos-usuarios_ada_2020_05_22.pdf
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1. Como fazer a inscrição do ENCCEJA 2020? 

 

 

As inscrições para o Encceja 2020 acontecem de forma on-line, através do site do exame. Veja 

abaixo o passo a passo para se inscrever: 

• Acesse o site oficial do Encceja e vá até a página de inscrição (http://

enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso). 

• Informe seu CPF e data de nascimento.  

• Em seguida, informe seus dados pessoais. 

• Informe se você precisa de atendimento especializado. 

• Depois você deve informar o tipo de certificação que deseja obter, a cidade onde deseja 

realizar a prova e qual instituição deverá emitir o seu certificado (caso deseje, posterior-

mente, retirar o certificado na Diretoria de Ensino de Adamantina, a Instituição indicada 

para emitir o certificado deverá ser Secretaria da Educação do Estado de São Paulo). 

• Em seguida, responda atentamente ao questionário socioeconômico. 

• Informe um endereço de e-mail e número de telefone válido para contato. 

• Crie uma senha para acessar o sistema. 

 

Finalizada a inscrição, você deve aguardar pela data de liberação do cartão de confirmação. Por 

meio dele, você poderá checar a escola onde fará a prova. 

 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/encceja/quando-comeca-a-inscricao-do-

encceja-2020-2 

 

2. Como solicitar certificado ENCCEJA 2019? 

 

PASSO 1: Pesquisar no Google e clicar sobre o item selecionado: 

 

 

 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E  

GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso
http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso
https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/encceja/quando-comeca-a-inscricao-do-encceja-2020-2/
https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/encceja/quando-comeca-a-inscricao-do-encceja-2020-2/
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PASSO 2: Clicando sobre o link da Secretaria de Educação abrirá essa tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 3: Ainda nesse site, role a barra para baixo e clique no item selecionado: 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
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PASSO 4: Aparecerá a seguinte tela: 

 

PASSO 5: No item EXAME, selecionar o ensino desejado - Ensino Médio (EM) ou Ensino Funda-

mental (EF), informar o CPF e clicar em PESQUISAR.  

 

 

Observação: Se o candidato deseja retirar o certificado na Diretoria de Ensi-
no de Adamantina, deve indicar o município de Adamantina. 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

Documentos para baixar 

  REQUERIMENTO PADRÃO  (Word) 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/requerimento_padro-1-encceja_ada_2020_05_19.doc
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Ano II — Edição nº 16 

22.05.2020 

IRMES MARY MORENO ROQUE MATTARA  

Dirigente Regional de Ensino 

ENVIO DE MATÉRIAS 

 

Prezado(a) leitor(a), 

 

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 im-

portante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da ima-

gem 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 In-

formativo”. 

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou 

pelo telefone (18) 3502-2339. 

 

mailto:deada@educacao.sp.gov.br?subject=Envio%20de%20Materia%20para%20o%20Boletim%20Informativo
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/

