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1. Planos de Melhoria da Convivência – CONVIVA/SP

O Plano de Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying e Plano de Melhoria da Convivência Escolar, deve ser homologado e acompanhado pelo supervisor responsável
pela Unidade Escolar.
Para sua implementação, é imprescindível que todos estejam envolvidos no processo de
construção e tenham claro que, para o plano ser efetivo, é fundamental que seja compreendido
como um processo que envolve sua construção a longo prazo, portanto não é trabalho de um dia
ou uma semana na escola, e também, estará em constante adaptação, uma vez que, a convivência e os problemas que podem afetá-lo são oriundos da complexidade e subjetividade humana e
suas constantes mudanças.
Fiquem atentos às datas de entrega:


Plano de melhoria da convivência digital e combate ao Cyberbullying até o dia 03/06/2020,
com vigência a partir de 15/05/2020 até o término das aulas não presenciais;



Plano de melhoria da convivência escolar até o dia 15/06/2020, com vigência de agosto à
dezembro de 2020.

Informações aos documentos orientadores e subsídios para a construção dos planos no link:
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/deadanpe_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/
guestaccess.aspx?
folderid=0cba0f00dd03a424cafa63bacd9a0ae8a&authkey=Aa4d5BaOdTgsB3QBJMcRLEQ&e=dgEQet
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2. Projeto Acolhimento: Folder, Videoconferência e Conexão Solidária
A SEDUC, por meio do CONVIVA SP, desenvolve o projeto acolhimento com objetivo de
auxiliar profissionais e estudantes da rede a enfrentar, da melhor forma possível, a crise de saúde
coletiva (combate à pandemia de Coronavírus – COVID 19), especialmente em face aos desafios
que ele nos traz nas dimensões emocional, física e profissional do ser humano com o intuito de
promover Gestão e Equilíbrio.
O Folder, como um material objetivo e prático, é uma das estratégias que apoiam esse movimento, com dicas pontuais que nos ajudam a gerir e equilibrar tais dimensões.

Confiram as dicas sobre CORPO e MOVIMENTO!

Clique para visualizar
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3. Comunicado Replanejamento
Prezados (as) Diretores (as),
Sabemos das dificuldades de todos vocês em um momento tão adverso, mas precisamos
seguir em frente, apoiando uns aos outros, trocando informações, experiências para fazer a melhor educação possível aos nossos alunos, mesmo à distância, pois, a aprendizagem deles é a
razão do nosso trabalho.
Por isso, a semana de 01 a 05 de junho terá uma parada para refletirmos nosso percurso
até agora, o que deu certo, correção de rumos e o que ainda temos a avançar. Portanto, comuniquem a todos os profissionais do QM, GOEs e AOE, que teremos nessa semana um período para
replanejarmos nossas ações. Comuniquem a todos os nossos alunos que nesse período devem
rever as aulas, que serão reprisadas pelo Centro de Mídias e TV Cultura, para tirar suas dúvidas.
O cronograma das atividades, bem como o público alvo de cada dia está no cronograma
anexo ao comunicado - Seduc - 28-05-2020
Alguns itens que devemos salientar:
1. No período de 01 a 05 de junho de 2020 o Replanejamento acontecerá das 9h30 às 16h
30;
2. Será realizado Via app CMSP (Os Vídeos tutoriais para acessar o navegador no app
(https://bit.ly/36Pj6RH);
3. Cada professor deverá participar conforme a sua carga horária atribuída;
4. O Professor deve dedicar todo o seu tempo de ATPC, ATPL e aulas atribuídas para
acompanhar a formação, será um mergulho prático, técnico e pedagógico em todas as funcionalidades do app;
5. AOE: participação obrigatória na quarta-feira;
6. A semana de Replanejamento será computada como dia letivo e as unidades escolares
devem orientar os alunos para assistirem as aulas do CMSP, pois as transmissões para os
estudantes serão reprisadas;
7. Será um momento importante para Esclarecer dúvidas: Sobre vida funcional, pedagógico, tecnologia, organização da rotina escolar, teletrabalho e outras que surgiram ao longo
das últimas semanas, construir combinados conjuntos para orientar o teletrabalho e esclarecer quais são as funções de cada segmento até o final da pandemia;
8. Fechar o primeiro bimestre e planejar o segundo bimestre;
9. Discutir o plano de retorno para aulas presenciais e de recuperação;
10. Cabe ao Diretor da escola, informar aos estudantes e aos seus responsáveis, por meio
dos recursos virtuais com os grupos de WhatsApp das turmas, página do Facebook da es-5-
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cola, utilizando uma fala clara, objetiva e de liderança, sobre a realização do replanejamento e sua importância para o desenvolvimento das aulas nesse período de atividades não
presenciais;
11. Assim, reafirmamos que na semana de 01 a 05 de junho, os professores participam integralmente do Replanejamento, enquanto os estudantes realizam suas atividades autonomamente,( aquelas já enviadas pelos professores e que estão em processo e as aulas reprises do CMPS.) Posteriormente, as entregas dos alunos poderão ser utilizadas como diagnósticos para planejar as aulas, para compor as avaliações e para avaliar a participação
os alunos, entre outros;
12. As reuniões de CCS serão remarcadas de acordo com as orientações realizadas via
videoconferência em 29-05-2020.

Segue, na informação 4 deste Boletim Informativo, programação, conteúdo prático e alinhamento.

Desejo a todos uma ótima semana de Replanejamento!

Irmes Mary Moreno Roque Mattara
Dirigente Regional de Ensino
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4. SEDUC promove planejamento de aulas on-line do 2º bimestre na
próxima semana

Clique para visualizar
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Clique para visualizar
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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
MEC Clique Escola

O app visa facilitar e incentivar o acesso da comunidade escolar e da sociedade às principais informações educacionais e financeiras da escola, bem como às notícias sobre educação, de
forma a facilitar a compreensão e promover a transparência dos dados das escolas.
O aplicativo "CLIQUE ESCOLA" foi desenvolvido pelo MEC e pode ser baixado pela Play
Store (celulares Android) ou App Store (celulares IOS).
No que tange ao FINANCEIRO, pelo CLIQUE ESCOLA conseguimos obter as informações
referentes aos repasses de recursos do PDDE Federal como: conta bancária cujo recurso foi depositado, data do repasse, valor de custeio e capital, saldo atualizado por mês do recurso existente.
É mais uma ferramenta para nos ajudar no controle financeiro dos recursos federais recebidos via APM.
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado do Centro de Recursos Humanos
Atenção a quem solicitou abono de permanência após a publicação da LC 1354/2020!
Informamos às escolas que encaminharam os requerimentos para pedido de abono de
Permanência e aposentadoria, cujos requisitos se deram após a publicação da Lei complementar n. 1.354 de 06 de março de 2020 e a EC n. 49 de 06.03.2020, publicadas em 07.03.2020, que
os mesmos serão devolvidos, pois o sistema deverá ser parametrizado com as novas regras.
Estamos aguardando reunião e orientações da UCRH e SPPREV para adequação e parametrização das novas regras a serem seguidas.
Assim que obtivermos essas orientações, faremos reunião com os Diretores de Escola e
GOEs, a fim de repassarem para os funcionários e professores da rede pública.
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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 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.

