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ACONTECE NA DIRETORIA 

Live – Canal Youtube Irmes Mattara – Participação Especial da Juíza 

Dra Ruth Duarte Menegatti (3ª Vara de Adamantina). Dia 10/11 – 8h30  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QZmCaUYW6G0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTH DUARTE MENEGATTI 

Juíza de Direito da Comarca de Adamantina, pertencente ao quadro do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e Pós Gra-

duada em Criminologia pela Universidade Federal  de Goiás. 

 

DENISE ALVES FREIRE 

Psicoeducadora, atua em consultoria e assessora integrativa. Graduada em Psicologia pela 

UNESP – Campus Bauru. Pós graduada em psicopedagogia e especialista  em orientação pro-

fissional. Possui larga experiência profissional nos diversos segmentos da educação, em proje-

tos psicossociais de combate à violência doméstica e de gênero e em remodelação de trata-

mentos em hospitais psiquiátricos. 

Dra. Ruth Duarte Mene-

gatti 
Denise Alves Freire 

https://www.youtube.com/watch?v=QZmCaUYW6G0
https://www.youtube.com/watch?v=QZmCaUYW6G0
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ACONTECE NAS ESCOLAS 

E.E. FERDINANDO IENNY pronta para o retorno e Eleições 2020 

A E.E. Ferdinando, buscando garantir segurança aos alunos e comunidade, se preparou 

para o retorno às aulas e eleições 2020, de acordo com os protocolos de segurança e higiene es-

tabelecidos no Plano São Paulo. 

 

 

 

Totens, tapetes sanitizantes e álcool gel disponíveis para uso em  
ambientes comuns  
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Texto do Título 

 

ACONTECE NAS ESCOLAS 

Instalação de pias e dispensers para álcool gel, sabonete líquido, papel 
toalha e copos descartáveis  
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Texto do Título 

 
Alunos presentes nas atividades presenciais  

ACONTECE NAS ESCOLAS 
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

COPED: Relatório Consolidado Turmas de ACD 2020 

 

Para cumprir o que determina a Resolução SE 4, de 15-01-2016, e com vistas à realização do 

próximo processo de atribuição de aulas, inclusive de ACD, apresentamos aos Diretores e Profes-

sores de  

Educação Física o modelo de “Relatório 2020 sobre turmas de Atividades Curriculares Desporti-
vas – ACD”, para apreciação e preenchimento. A seguir, apontamos os prazos para as providên-
cias cabíveis:  

  

• Até 10/11/2020: os professores devem preencher e entregar os relatórios para a direção da 

escola, acompanhados de listas atualizadas de cada turma, expedidas pela SED (solicitar à 
Secretaria da própria escola), contendo apontamentos que indiquem quais os alunos que per-
manecerão na turma, caso ela seja mantida para o ano de 2020 (para efeito de matrícula na 
turma a ser coletada).  

•  Até 12/11/2020:  o Conselho de Escola se reúne para analisar os relatórios e manifestar-se, 

em ata, sobre a manutenção ou interrupção de cada turma, inclusive turmas existentes que 
eventualmente não possuam relatório.  

•  03 e 04/11/2020: disponibilização do Quadro Resumo das turmas de ACD – para que as uni-

dades escolares possam coletar as turmas para 2021. Lembramos que serão replicadas as 
mesmas quantidades deste ano letivo.  

• Até 12/11/2020: todos os estudantes desta atividade devem estar devidamente matriculados 

nas classes/turmas de ACD, lembrando que as turmas devem ser compostas com no mínimo 
20 alunos, conforme a Resolução SE 4, de 15-01-2016.  

• De 20 a 27/11/2020: homologação das classes de ACD pelo CEDEP. As DE deverão acompa-

nhar o processo pela SED. As turmas zeradas serão automaticamente excluídas.  

• Até 17/11/2020: entregar na DE cópia do conjunto de relatórios das ACD (um por turma) e a 

cópia da ATA do Conselho de Escola. O PCNP de Educação Física confere os relatórios e faz 
o cadastro do consolidado da DE no Portal da Secretaria da Educação até o dia 27/11/2020.  

Orientamos que, como estamos num momento de diminuir a emissão de papel, aqueles que tive-
rem maior familiaridade com formulários Google poderão adequar o questionário, porém é muito 
importante que o PCNP de Educação Física alimente o Portal com o Relatório consolidado de 
ACD e que acompanhe a alimentação da SED realizada pela escola para atribuição 2021.  

https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view?usp=sharing
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 

1° Processo de Indicação de Livros SEDUC 

 

Boletim Semanal COPED - Nº 33 / 19 a 23 de outubro de 2020 

Informação nº 1: 1° Processo de Indicação de Livros SEDUC  

 

Com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso a livros e acervos, a Coordenadoria 

Pedagógica (COPED) divulga, para toda a Rede, o 1º PROCESSO DE INDICAÇÃO DE LIVROS 

para composição de acervo das Escolas Públicas do Estado de São Paulo. 

Os dados provenientes das indicações serão considerados nas próximas aquisições de li-

vros feitas pela Secretaria da Educação, tanto para compor o acervo dos estudantes, quanto para 

compor o acervo do corpo técnico da educação. 

O processo prevê a participação de todos os níveis da estrutura da SEDUC, começando 

pelos estudantes e professores, que farão as escolhas, passando pelas Equipes Escolares e Dire-

torias de Ensino, que validarão as listas, até a COPED, que consolidará o processo. As indica-

ções serão realizadas virtualmente por meio de preenchimento de formulários via Secretaria Es-

colar Digital - SED. 

A participação é facultativa às Unidades Escolares! 

 

 

Boletim Semanal COPED - Nº 34 / 26 a 29 de outubro de 2020 

Informação nº 1: 1° Processo de Indicação de Livros SEDUC  

 

Conforme divulgado no Boletim COPED Nº 33 – referente à semana de 19 a 23 de outu-

bro de 2020, realizamos reunião via TEAMS com as Diretorias de Ensino no dia 28/10. Aproveita-

mos para agradecer, mais uma vez, àqueles que puderam comparecer. 

Encaminhamos neste link o ppt utilizado na reunião, já com os ajustes acordados com o 

grupo. O material deverá ser utilizado como apoio para a orientação às escolas. 

Iniciamos, assim, a Fase 1 do processo, com as discussões, indicações e lançamento dos 

títulos dos livros até o dia 13/11 pelas unidades escolares participantes. 

Encaminhamos link com vídeo de orientação para as escolas sobre o processo de indica-

ção de livros. 

https://drive.google.com/file/d/1Puqn6is1hEWvv5X3KtEKN92-g09JPoaW/view
https://web.microsoftstream.com/video/335e468c-ea9b-41d4-9b24-b7cb0216c42e
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

Comunicado para as Escolas 

 

Tendo em vista o contido no COMUNICADO da CHEFIA DE GABINETE de 23 de setembro de 

2020, bem do Decreto nº 64.879, de 20/03/2020 e do decreto n° 64.864 de 16 de março de 2020, 

venho pelo presente COMUNICAR que:  

 

• Com exceção das hipóteses previstas nos incisos do art. 1° do  64.864, de 16 de março de 

2020 (grupo de risco), todos os servidores do quadro administrativo deverão retornar as ati-

vidades laborais presenciais na Unidade Escolar, inclusive o trio gestor.   

• Mantém-se a obrigatoriedade do uso de Equipamentos de proteção Individual, distancia-

mento social e o atendimento de todas as normas de segurança recomendada para a pre-

venção da Covid-19;  

• Informamos também que para o atendimento na Diretoria seja feito agendamento prévio, 

com o setor responsável pelo menos 48 horas de antecedência para evitar aglomeração.  

• Com relação aos professores readaptados que atuam no administrativo, só poderão perma-

necer em teletrabalho se for do grupo de risco, por idade ou que tenha apresentado atesta-

do médico. Lembrando que o atestado médico deve ser anexado na SED. 

 

Gestão Escolar - Ações de Monitoramento COVID-19 - Questionário grupo de risco. 

 

Sem mais informações, me coloco à disposição o que for necessário; 
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 CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E 

GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

Projeção Demanda Escolar 2021 

A Diretoria de Ensino – Região de Adamantina informa que está disponível a projeção da 

demanda escolar 2021. Solicitamos que verifiquem a composição das turmas de suas unidades 

escolares bem como os turnos cadastrados e informamos que os dias 09 e 10/11 serão específi-

cos para os ajustes que se fizerem necessários estando disponível as opções de troca de aluno 

de classe, troca de nome da turma ( ex. de 1º A para 1ºN) e correção dos horários das turmas de 

acordo com o INOVA. Pedimos ainda que verifiquem os turnos de cada classe. 

Esclarecemos que estamos em contato com a SEDUC para ajustes em algumas inconsis-

tências na projeção de determinadas escolas.  

Em caso de dúvidas estamos à disposição para esclarecimentos. 



 

 

 

Boletim Informativo produzido pela Diretoria de Ensino — Região de Adamantina 

Ano II — Edição nº 40 

06.11.2020 

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/

