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Comunicado: Expediente e Canais de Comunicação - Diretoria de Ensino  

  

Itu, 25 de agosto de 2020. 

  

Prezados, 

  

O expediente da Diretoria de Ensino - Região de Itu, retornou o seu 

funcionamento, atendendo de 2ª à 6ª feira, das 10h00 às 16h00. 

 

Por medida preventiva e à vista do cumprimento dos protocolos 

sanitários, o atendimento presencial junto aos Setores e Núcleos dessa 

regional deverá ser agendado com o referido Setor/ Núcleo, através de 

telefone e/ou e-mail, conforme segue: 

 

➔ As dúvidas/questionamentos a que se refere a vida funcional, 

solicitamos contatar o CRH - Centro de Recursos Humanos, 

através do e-mail: deitucrh@educacao.sp.gov.br 

Fone: (11) 4813 - 7622/7633 

 

➔ Dúvidas/questionamentos a que se refere: comunicações  

administrativas, administração patrimonial, contratos e 

convênios (merenda/transporte/cuidadores/manutenção de 

elevadores/limpeza escolar), obras, prestação de contas, 

solicitamos contatar o CAF - Centro de Administração, Finanças 

e Infraestrutura, através do e-mail: deitucaf@educacao.sp.gov.br 

                                           Fone: (11) 4813- 7603 
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➔ Dúvidas/questionamentos sobre: vida escolar, gestão da Rede 

Escolar e matrícula e de informações educacionais e tecnologia, 

contatar o CIE - Centro de Informação Educacionais e Gestão de 

Rede Escolar, através do e-mail: deitucie@educacao.sp.gov.br 

                                      Fone: (11) 4813- 7642 

 

➔ As Atribuições de Classes/Aulas, ocorrem na modalidade não-

presencial (online), conforme editais publicados no site da 

Diretoria de Ensino.  Dúvidas sobre atribuição de Classes/Aulas, 

encaminhar diretamente para o e-mail exclusivo que trata sobre 

Atribuição de Classes/Aulas: deituese@educacao.sp.gov.br 

 

  

➔ O Núcleo Pedagógico - NPE, está à disposição, através do e-mail: 

deitunpe@educacao.sp.gov.br e dos telefones apontados através 

do link: https://deitu.educacao.sp.gov.br/telefonesnucleo/ 

 

  

➔ Para acesso aos e-mails das Unidades Escolares Estaduais 

jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Itu, acesse:  

https://deitu.educacao.sp.gov.br/03-01-2020-comunicado-telefones-

das-unidade/ 

  

 

➔ A Diretoria de Ensino - Região de Itu, possui os seguintes canais 

de comunicação:  

                     

                          E-mail: deitu@educacao.sp.gov.br 

Fone: (11) 4813-7600 
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E também, possui o Canal "Contato", através do: 

https://deitu.educacao.sp.gov.br/fale-conosco/ 

 

➔ Requerimentos Particulares, poderão ser protocolados, 

utilizando-se das orientações postadas no link:  

https://deitu.educacao.sp.gov.br/requerimento-particular-protocolo-

eletronico/ 

 

Havendo novas alterações estabelecidas pela Secretaria de Estado 

da Educação, essa regional comunicará a comunidade através do: 

 

• Site: https://deitu.educacao.sp.gov.br/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/deritu 

• Instagram: https://www.instagram.com/instaderitu/ 

   

Contamos com a colaboração de todos. 

 

 

Prof.ª Josimarie Júlio 

Dirigente Regional de Ensino 
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