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NOTÍCIAS DA DIRETORIA

CONEXÃO SOLIDÁRIA

“Tão longe, porém conectados virtualmente.”
A conexão solidária em tempos de pandemia e trabalho remoto continua a todo vapor em nossa
diretoria. Encontros que fortalecem e revigoram nossas energias para continuarmos nossa longa jornada
laboral, além da troca de experiências e ajuda mútua entre os participantes. O projeto está expandindo-se,
ganhando espaço em vários momentos do nosso cotidiano, participe com sua escola dessa força tarefa,
que acalma, acalenta, fortalece e revigora. Caso sua escola ainda não participe, entre em contato conosco
para saber como participar e contribuir nesse projeto.
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Conexão Solidária na EE. Léa Ap. Vieira Guedes
Conectados com os objetivos e propostas da “Conexão Solidária”, a Escola Léa Ap. Vieira
Guedes, organizou um ação para demonstrar muito carinho e amor pelos membros de sua equipe
escolar que, ao perceber a inquietude dos corações dos profissionais da escola, tiveram a iniciativa de transmitir afeto e uma mensagem de esperança para amenizar os efeitos provocados pelo
período em que estão afastados ou em teletrabalho.
Carinhosamente confeccionaram e levaram até a residência de cada um uma “maçã do
amor”, nominal com a seguinte mensagem: " Com fé, esperança e determinação vamos suportar
e superar os desafios atuais".

A surpresa foi certa! “Foi possível ver no rosto da cada membro da equipe Léa a emoção
ao perceber o quão são importantes.” – disse a vice-diretora Maria Rita. Um gesto simples, mas
com um significado que transcende a materialidade e atinge o sentimento de amor ao próximo.
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Conecte-se conosco, participe!
Cultura, leitura, dicas de culinária e atividade física, conversa boa, aconchego
e mão amiga. Tudo de maneira virtual para ajudar a superar os desafios provocados
pelo afastamento social.

Você não está sozinho nessa jornada.
BOAS PRÁTICAS E AGENDA INTEGRADA CONVIVA SP
Em continuidade às ações do Conviva SP, é com enorme satisfação que informamos que está sendo elaborado o BOLETIM CONVIVA SP, com vários objetivos, dentre eles a divulgação de boas práticas
das unidades escolares.
Para que sua boa prática escolar, seja incluso no boletim ou agenda integrada é importante que as
ações sejam relevantes e estejam alinhadas às estratégias e objetivos do Programa.
Principais objetivos do Programa CONVIVA - SP

•
•
•
•

•

Estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento às equipes docentes e dirigentes no processo ensino-aprendizagem;
Contribuir para um clima escolar positivo por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor;
Contribuir para a melhoria de indicadores de permanência de aproveitamento escolar;
Promover e articular a participação ativa da família na vida escolar dos estudantes da rede de ensino estadual;
Articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar, com aproximação entre os serviços de assistência e saúde mental.
Divulgação de ações/agenda integrada

Para a divulgação da agenda integrada, é necessário que os convidados das formações tenham
experiência e conhecimento na área que irão abordar e recomendável que apresentem ações de destaque no tema, bem como atuação condizente.
As ações programadas de formação e/ou orientação devem ser encaminhadas com maior número
de detalhes possíveis: data, local, canal, objetivo, folder de divulgação, currículo dos convidados, público
alvo e outras informações que julgarem relevantes.
Divulgação de boas práticas
Poderão ser encaminhados os exemplos de boas práticas que estejam sendo realizadas pelas unidades escolares sobre os temas e ações Conviva SP.
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Cabe lembrar que:
1. Para divulgação de vídeos ou trabalhos de alunos, professores, etc., faz-se necessário o termo de
autorização do uso de imagens, visto que deixaremos disponível no site;
2. É de suma importância a verificação dos direitos autorais dos trabalhos encaminhados;
3. Em caso de vídeos, os mesmos deverão conter, obrigatoriamente, link no YouTube.
O documento dará visibilidade às ações inerentes ao Conviva SP e será repassada a todas às Unidades Escolares do estado de SP, sendo uma ótima oportunidade de divulgar o que temos realizado nas
nossas escolas.
nas.

Vale lembrar que não serão aqui consideradas as ações do cotidiano da Escola ou até mesmo roti-
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO
1. DECRETO Nº 65.074, DE 20 DE JULHO DE 2020
Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos estabelecimentos
da Rede Estadual de Ensino, com vistas ao pleito de 15 de novembro de 2020, em primeiro
turno, e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, se houver.

Clique para visualizar o texto completo
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2. Ideias para o Desenvolvimento de Competências Socioemocionais - Instituto Ayrton Senna
RESILIÊNCIA EMOCIONAL
Em momentos desafiadores que enfrentamos durante a nossa vida, seja em eventos inusitados ou
situações mais comuns às nossas rotinas, sempre buscamos encontrar saídas e alternativas para superar
qualquer dificuldade. Assim foi para milhões de educadores e estudantes, que tiveram de se reinventar para lidar com as circunstâncias decorrentes da pandemia do novo coronavírus, que os obrigou a se afastarem bruscamente das escolas e do convívio presencial para o trabalho e estudo remoto. Neste cenário,
competências socioemocionais como tolerância ao estresse, empatia, autoconfiança, curiosidade para
aprender, persistência, entre outras, têm sido ainda mais importantes para gestores, professores, estudantes e famílias atravessarem esse período e pensarem em soluções alternativas para um novo normal.

Clique para visualizar

Para inspirar e apoiar educadores que estão começando a conhecer as competências socioemocionais, o Instituto Ayrton Senna criou o material: IDEIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS - Resiliência emocional.
Veja o que você vai encontrar nele:


Resiliência emocional: que macrocompetência é essa?



Como desenvolver essa macro competência?



Práticas para você, educador!



Como atuar na mediação para que os estudantes
desenvolvam esse macrocompetência?
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ABERTURA AO NOVO
A página especial do Instituto Ayrton Senna: Competências socioemocionais para contexto de crise
- Informações, estratégias e práticas para famílias e educadores desenvolverem habilidades socioemocionais na educação durante a crise da pandemia Covid-19.

Clique para visualizar

3. Prazo para a digitação do Rendimento do primeiro semestre da
EJA – Escolas Estaduais e demais redes
Informamos, que o prazo para digitação do Rendimento referente ao 1º Semestre de 2020, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, ambos na modalidade Educação de Jovens e Adultos, será de 13/07/2020 a
14/08/2020, para a Rede Estadual e Municipal. O sistema SED (Secretaria Escolar Digital) está disponível
para os lançamentos de nota e frequência do 1º e 2º bimestre, mesmo que o boletim esteja parametrizado.
Disponível também para lançamento o Conceito Final (5º Conceito) dos cursos semestrais, que terminam até 31/07/2020.
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4. INOVA EDUCAÇÃO - FORMAÇÃO BÁSICA - 3ª EDIÇÃO/2020

PERÍODO DE INSCRIÇÕES
 De 27 de julho (a partir das 10h) a 13 de outubro de 2020
CURSOS
 Projeto de Vida


Eletivas



Tecnologia

A QUEM SE DESTINA
 SEDUC: A todos os servidores do QM (Quadro do Magistério) e diretores de
Núcleo Pedagógico do QSE (Quadro da Secretaria da Educação).


MUNICÍPIOS: Profissionais das redes municipais do Estado de São Paulo, desde
que ativos na base da Secretaria Escolar Digital (SED), e que não tiverem sido
aprovados em edição anterior dos mesmos cursos: Diretor, Vice-diretor, Professor
Coordenador Pedagógico, PEB I e II, e Monitor Auxiliar.
Clique para visualizar o regulamento
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1. CUCo 2020 - Competição USP de Conhecimentos - Agradecimento

“Queridos coordenadores e coordenadoras,

Queremos agradecer muito o trabalho e empenho para atingirmos 100% das escolas e
municípios na CUCo 2020.”
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2. ONC 2020 - Olimpíada Nacional de Ciências - prazo final
para inscrições

Prezados Professores Coordenadores, AVISO IMPORTANTE e URGENTE. Olimpíada Nacional de Ciências:
Repassem aos professores e aos grupos de alunos dos
8º anos do Ensino Fundamental até os 3 º anos do Ensino Médio.
As inscrições encerram dia 04/08/2020.
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3. ONHB12 - Olimpíada Nacional em História do Brasil - inscrições
prorrogadas

1º. Será totalmente online e realizada de setembro a outubro de 2020;
2º. As inscrições foram prorrogadas até o dia
7 de setembro e a competição terá início
dia 6 de setembro e encerra dia 30 de
outubro. No dia 22 de novembro serão
divulgados os medalhistas;
3º. Lembro que, para participar dessa olimpíada, deverão ser pagos valores de
R$58,00 por equipes de escolas públicas.

Para maiores informações, acessem o link a
seguir.

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/
noticias/index

Boa sorte!!!
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4. ATPC – organização até 21 de agosto
Grade PEB II

ATPC EFAPE: programação e reprises
As ATPC organizadas pela EFAPE tem início às 8h e temos duas reprises ao longo do dia:

• Tarde – 15h (PEB II)
• Noite – 19h (PEB II)
Observação: em caso de alterações elas serão informadas por meio de comunicados e na programação
diária do Centro de Mídias SP: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao

As ATPC - PEB II (Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio) são organizadas da seguinte forma:
Cada ATPC possui 45min de duração, sendo:

• Terça-feira: Ciências Humanas
• Quarta-feira: Linguagens
• Quinta-feira: Ciências da Natureza e Matemática
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Previsão de temas das próximas ATPC organizadas pela EFAPE:
•

04/08/2020 – Ciências Humanas – Eu também faço parte desta história: Migração 2

•

05/08/2020 – Linguagens – Protagonismo e Formação Humana no Espaço Escolar

•

06/08/2020 – Ciências da Natureza e Matemática – Aprendizagem criativa

•

07/08/2020 – Anos Iniciais – Jornada Básica (para todos) – Interdisciplinaridade, uma questão cotidiana

•

07/08/2020 – Anos Iniciais – EMAI – Grandezas e Medidas: Estratégia para o trabalho com área

•

11/08/2020 – Ciências Humanas – Diálogos sobre a cidadania e democracia

•

12/08/2020 – Linguagens – A Linguagem Teatral como Expressão Humana

•

13/08/2020 – Jogos e atividades lúdicas

•

14/08/2020 – Anos Iniciais – EMAI – Grandezas e Medidas: Onde está o perímetro?

*Observação: os títulos oficiais podem ser alterados, mas os temas serão mantidos
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5. Inscrições do INOVA
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6. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professor Transformador 2021

Educadores de todo o País já podem inscrever suas práticas para a promoção de
uma Educação Transformadora em todos os ciclos do Ensino Básico
O Instituto Significare, em parceria com a Base2edu e a Bett Educar, anunciam a abertura das inscrições da segunda edição do Prêmio Professor Transformador. O Prêmio tem como objetivo principal
identificar, valorizar e divulgar experiências educativas transformadoras de professores que, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular ("BNCC"), expressem inovação educacional, a partir dos seguintes critérios: impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento, intencionalidade, interdisciplinaridade, inter-relacionamento e inclusão.
Para participar do Prêmio Professor Transformador 2021, o educador deve acessar o site www.significare.org.br/premio e inscrever o seu projeto. As inscrições se encerram no dia 01/03/2021.
O Prêmio Professor Transformador 2021 contemplará os quatro níveis do ensino básico: Educação
Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Para participar da iniciativa, o educador interessado deve ter implementado o (s) projeto (s) em escola da rede pública ou privada até a data
da inscrição.
Os 350 projetos mais bem pontuados irão receber o certificado e o selo Professor Transformador
2021 e serão incluídos no banco de práticas transformadoras no site do Instituto Significare, além de serem inseridos em uma comunidade ativa para conexão com outros educadores adeptos da educação criativa e transformadora.
Os segundos e terceiros colocados em cada categoria vão receber, além do troféu, prêmio de R$
2,5 mil e apresentarão seus projetos na Bett Educar 2021. Já os candidatos autores dos projetos classificados em primeiro lugar de cada categoria receberão um prêmio em dinheiro no valor de R$ 7 mil, troféu e
participação especial como convidado na Bett Educar 2021.
Fonte: https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/estao-abertas-inscricoes-premio-professortransformador-2021-105392
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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
E INFRAESTRUTURA
1. Sua APM irá contratar serviço de MEI? Saiba como proceder
O MEI – Microempreendor individual está bem frequente nas nossas escolas, por isso temos que
ficar atentos a alguns detalhes quando formos contratá-lo para prestação de serviços. Veja bem! Estamos falando de MEI quando na prestação serviços, ok?
Primeiramente, como saber se o CNPJ é de um MEI? Consultando o site de consulta o optante pelo Simples Nacional. É só colocar no GOOGLE: consulta optante pelo simples que aparecerá o link
“Consulta Optantes – Simples Nacional”. Ao clicar no link abrirá o campo para digitar o CNPJ, conforme
segue:

Insira o CNPJ e consulte. Veja onde identificar se a empresa está enquadrada ou não como MEI:

Agora que constatamos que o CNPJ é MEI precisamos saber se o serviço que será prestado haverá recolhimento de impostos. E como saber isso? Simples! Temos dois impostos possíveis: o INSS e o
ISS.
O ISS é um imposto municipal, por isso vai depender da legislação de cada município os serviços
que estarão sujeitos à retenção. Perceba que falei RETENÇÃO. Retenção é quando se desconta do valor
do serviço o valor devido ao imposto, ou seja, pagar-se-á ao prestador do serviço apenas o valor lí-

quido da nota que no caso do MEI será o valor total do serviço menos o valor do ISS (quando o
município exige a arrecadação para aquele tipo de serviço).

Já com o INSS do MEI ocorre diferente do ISS. Falamos em RECOLHIMENTO. Por que
- 19 -
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Recolhimento? Porque a APM não vai descontar dele o valor referente ao INSS, mas sim vai recolher ao INSS 20% sobre o valor total da Nota Fiscal. Olha como é importante essa informação
porque a APM deverá ter recurso suficiente para atender o valor total da Nota + os 20% do
INSS.
Mas são todos os tipos de serviço prestados que exigirão esse procedimento?
Não! Não! Não! Já dissemos aqui que quanto ao ISS do MEI dependerá da legislação do
município onde o serviço será prestado ou do município do estabelecimento prestador. Vai variar
conforme o tipo de serviço e da legislação municipal.
Quanto ao INSS a regrinha é simples. Apenas 05 tipos de serviços prestados por MEI exigirão recolhimento de INSS. São eles:

Para esses cinco serviços, além do valor total da Nota Fiscal, que deverá ser pago ao MEI, a APM
terá que recolher aos INSS 20% sobre o valor total de Nota Fiscal.
E como fazer a GUIA DE INSS no caso de um MEI que presta serviço de Hidráulica, Eletricidade, Pintura, Alvenaria ou Carpintaria?
No caso de MEI, a Guia deverá ser emitida no código 2100 com os dados cadastrais da APM. Veja ilustração abaixo para GUIA ISS do MEI:
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Se sua APM não tem o programa de geração da GPS no computador da escola, procure o CAF ou NFI da
Diretoria de Ensino para a instalação. Agora, se preferir emitir a Guia pelo site não há problema, pode continuar fazendo a emissão conforme achar mais fácil.
Então, para sintetizar, tratamos hoje da contratação de serviços de MEI e a possibilidade de Retenção de
ISS e Recolhimento de INSS de correntes dessa contratação.

NFI - Núcleo de Finanças

2. ATENDIMENTO AO COMUNICADO CISE nº 39/2020 - Aquisição
de EPI’s e Insumos para o Combate à COVID-19
Solicitamos a máxima atenção ao que já foi informado no COMUNICADO CISE nº 39/2020 - Aquisição
de EPI’s e Insumos para o Combate à COVID-19.
As escolas não devem adquirir os itens abaixo relacionados pois essas aquisições estão sendo feitas de
forma centralizada pela SECRETARIA.

•
•
•
•
•

máscaras de tecido – em análise de amostras
máscaras face shield – em análise de amostras
totens de álcool em gel – em esclarecimento de dúvidas para as empresas
termômetros digitais - que serão entregues na D.E
álcool em gel, sabonete líquido e papel toalha – Rede de Suprimentos

Clique para visualizar o comunicado
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3. EXTRATO DO COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO CISE/FDE/
SUBSECRETARIA 2020 - Nº 32
São Paulo, 30 de julho de 2020.
Assunto: Entrega de materiais e insumos de higiene para uso e enfrentamento da COVID-19

A partir de 03 de agosto de 2020, as empresas fornecedoras da rede de suprimentos iniciarão as entregas somente dos produtos álcool gel 70%, papel toalha, sabonete líquido e copo descartável, e, por isso é
imprescindível a presença de um servidor na escola para realizar o recebimento dos produtos.
A rede de suprimentos permanecerá fechada para os demais itens momentaneamente.
Novas orientações ou instruções que se fizerem necessárias serão devidamente comunicadas a toda a
rede.
Contamos com a costumeira atenção e colaboração de todos (as).
CISE / FDE / SUBSECRETARIA
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