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GABINETE
1. Orientações sobre continuidade das aulas durante novo período
de combate à pandemia e entrega de chips para estudantes
Clique para visualizar

-3-

GABINETE

2. Pesquisa com os Alunos Intenção de Alimentação Escolar na Escola
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CITEM – 2021
Informamos que está disponível na Secretaria Escolar Digital - SED a pesquisa de intenção para
que os responsáveis pelos alunos menores de 18, ou aluno maior de 18 anos respondam se pretendem se alimentar na escola nas próximas semanas.

Texto do Título

Essa pesquisa também contará com a participação dos gerentes de organização escolar e/ou
agentes de organização escolar que poderão preencher ao questionário, indicando alunos que
porventura não conseguirem acesso ao sistema.
A pesquisa será colhida para apoiar as equipes escolares, da diretoria e dos órgãos centrais visando o bom atendimento, cumprimento dos protocolos, bem como evitando desperdícios.
Como preencher o questionário:
1- O responsável terá duas opções para responder ao questionário:
•

Ao entrar na SED o sistema apresenta uma janela com uma mensagem, e clicando no clique
aqui, será direcionado para iniciar o questionário.

•

Pelo Menu Serviços Escolares e submenu Questionário Alimentação Escolar - Estudante
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Inserir o nome do aluno, e abrirá as perguntas abaixo:
Caso a opção seja “Sim” o sistema solicitará os dias da semana.
Após, selecionar o (s) dia (s) da semana (s), clicar no botão Salvar.

Texto do Título

A pesquisa já está aberta para preenchimento.

É importante o diretor da escola, bem como, as equipes da direção estejam cientes das orientações, e possam noticiar e apoiar no preenchimento também, para que possamos atender os alunos com a alimentação escolar.
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ACONTECE NA DIRETORIA
1. COMUNICADO MMR Nº 02 - 2021
“O sucesso ou o insucesso de um grande
empreendimento é decidido pela capacidade de dar
atenção aos pequenos detalhes.”
José Julián Martí Pérez (1853-1895) Pensador e político
cubano.

Estamos vivendo em tempos de reflexões acerca dos resultados das nossas escolas, olhando para as prioridades e pensando em estratégias de socialização das metas e na construção do planejamento de ações para melhoria da aprendizagem e fluxo escolar.
Para tanto, as metas do IDEB devem ser analisadas para uma importante construção coletiva envolvendo toda a comunidade escolar, visando um planejamento pontual dos problemas que deverão ser acordados entre todos. Essas metas necessitam de uma análise precisa para identificar e
definir a fragilidade da escola.
Considerando a importância desse momento, enfocar a sensibilização, comunicação e
engajamento de todos para uma participação efetiva e que contribua com estratégias que possam
qualificar as ações futuras.
As metas e dados de aprendizagem dos alunos de sua escola estão abaixo. Também há a porcentagem dos alunos com atenção e muita atenção, presentes na plataforma CAED, que precisam olhar atentamente, conhecê-los, pois apresentam muita dificuldade e não possuem ao menos as habilidades referentes aos marcos de desenvolvimento.
Os indicadores de resultados, de cada Unidade Escolar, foram enviados via e-mail institucional para as ações escolares com vistas à aprendizagem dos alunos.
Contamos com o apoio e competência de cada um deste grande time, o Timaço da DER DE
ADAMANTINA!!!
Estamos à disposição.
#Eu Acredito.
#Juntos Somos Mais Fortes.
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2. COMUNICADO MMR Nº 01 - 2021
Ao se implementar o programa Método de Melhoria de Resultados (MMR) na escola é necessário
o alinhamento de toda a equipe escolar. Por essa razão, realizamos no dia 17/02/2021 a 1ª mentoria do MMR com os diretores de escolas e mais um membro que comporá o comitê local.
Durante a mentoria foi apresentado que os indicadores que serão utilizados no MMR 2021 serão
os resultados IDEB-2019 as metas IDEB - 2021.

Texto do Título

O Plano de Melhoria é um conjunto de ações organizadas no tempo e atribuídas aos
responsáveis por executá-las. Seu objetivo é eliminar as causas-raiz do problema levantado.
Visando a conclusão da construção dos Planos de melhorias e a verificação se os mesmos estão
robustos e contemplando as causas raízes levantadas, sugerimos que as escolas alinhem com
seus supervisores e inclua a participação da comunidade escolar nos seguintes temas:
•

Conhecer e compreender a elaboração da proposta do Plano de Melhoria de 2021;

•

Concluir os Planos de Melhoria;

•

Avaliar a suficiência do Plano de Melhoria da unidade escolar;

•

Realizar ajustes no plano, caso necessário.

Considerando a necessidade das escolas estarem de posse das metas de IDEB será divulgado
no dia 05/03/2021 as metas IDEB da DE e das escolas. Observamos ainda a necessidade de
ajustarmos as datas referentes ao período de elaboração do Plano de Melhoria do MMR.
Considerando a importância das avaliações que serão realizadas durante os meses de março e
abril, como indicadores balizares para o acompanhamento e a execução de um bom plano
interventivo, segue as datas ajustadas de acordo com ações da COPED:
05 de março

Envio das metas IDEB para as escolas

01 a 26 março

Aplicação da Avaliação Diagnóstica de Entrada - ADE

Até 05 abril
Até 26 abril

Acompanhamento das etapas de planejamento pelas escolas – Supervisão e
PCNP
Elaboração dos Planos de ações, preenchimento da planilha (Kit escola) e encaminhamento à supervisão.

22 março a 09 abril

1ª Aplicação da AAP

Até 05 de abril

Lançamento dos planos de ações na SED para homologação

19 a 23 abril

Recesso escolar

26 a 30 abril

Reunião de N3- revisão do plano MMR (ADE e AAP)
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3. Reunião de alinhamentos entre o CRH, Gerente de Organização
Escola e Diretores de Escola
Na quarta-feira (03/03/2021), o CRH realizou
uma reunião com os Gerentes de Organização
Escolar e os Diretores de Escola, que também
foram convidados, para tratar de assuntos como:
Acumulação de Cargo, Escala de Substituição e
Pagamento.

Texto do Título

O objetivo do encontro foi o de orientar e alinhar
os procedimentos do dia a dia das Unidades
Escolares. Nossos gestores são peças-chave na
gestão escolar e, assim, contamos com apoio, dedicação, bem como compromisso de todos. A
reunião foi muito proveitosa, agradecemos a colaboração e participação de sempre.
Até a próxima!
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ACONTECE NAS ESCOLAS
1. Alunos da E.E. 9 DE JULHO conquistam medalhas na Olimpíada
Nacional de Ciências
A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de cinco Sociedades Científicas: a SBF (Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação
Brasileira de Química) o INSTITUTO BUTANTAN a SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) ; ela resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do
Ensino Médio e dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.
Por conta da pandemia de Covid-19, a ONC 2020 foi realizada de forma totalmente online, onde
os alunos puderam participar e responder às questões propostas, diretamente de suas casas.
Contando com a participação de alunos dos ensinos fundamental e médio, a Escola Estadual 9 de
Julho teve 12 alunos classificados para a 2ª fase, sendo que destes, 8 se destacaram no recebimento de medalhas de ouro, prata e menção honrosa. Os alunos premiados foram:

O ano de 2020 ficou para a história como um contexto desafiador, em que tivemos de manter a
Educação de portas abertas e completamente acessível a todos os nossos estudantes. A ONC,
100% online, está aí para comprovar isso. A equipe da Escola 9 de Julho sente-se muito feliz e
orgulhosa em poder alcançar resultados tão bons em um momento histórico, e parabeniza todos
os estudantes contemplados, professores e gestores envolvidos, e famílias sempre presentes,
apoiando todo o processo educacional.

Confira os premiados na próxima página!
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NÚCLEO PEDAGÓGICO
1. Olimpíada de Língua Portuguesa

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Portal Escrevendo o Futuro de 22/02/2021 à 30/04/2021 no link
abaixo:
www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
Na 7ª edição, em 2021, a Olimpíada de Língua Portuguesa, em continuidade à natureza formativa
do concurso, reitera o compromisso e vínculo do Programa com professores e professoras de Língua Portuguesa das escolas públicas brasileiras.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Professores (as) que estejam lecionando, em 2021, para estudantes de escolas da rede pública
matriculados nos seguintes anos escolares: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental
(inclusive, classes de aceleração que atendem estudantes com defasagem entre idade e série), e
1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
No portal Escrevendo o Futuro você encontrará também tutoriais, vídeos e maiores informações
sobre o concurso.
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2. Workshop Robótica

Texto do Título
Acontecerá no dia 15 de março das 14:00 às 18:00 em parceria com a UNIFAI o Workshop Robótica via plataforma meet. O link do evento será fornecido pela UNIFAI aos inscritos. Estarão envolvidas as DERs de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Assis, Birigui, Jales, Marília, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã. A ação faz
parte do programa “UniFAI & Escolas - Motivando e Educando”
O workshop irá apresentar os equipamentos robóticos e suas ferramentas de software para a programação lúdica de algoritmos de controle de movimentação dos robôs. O objetivo é apresentar
as possibilidades de utilização desses robôs em sala de aula como ferramenta de ensino para
motivar e capturar a curiosidade dos alunos para que possam manipular e se familiarizar com tecnologias robóticas de ponta, trazendo-as para a realidade dos alunos. Serão construídos robôs de
baixo custo utilizando o microcontrolador Arduino e materiais reutilizados encontrados na própria
escola. O workshop é voltado para capacitar os professores do ensino fundamental para desenvolverem metodologias de utilização da robótica com alunos entre o sexto e o nono ano.
Ele será ministrado pelo prof. Dr. Eduardo do Valle Simões coordenado do projeto “Principia - Robôs na Escola”. Trata-se de um projeto de alunos e docentes do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da Universidade de São Paulo - ICMC-USP, com significativo impacto social
nas escolas em que atua, contribuindo na construção da visão das crianças sobre a ciência por
meio da robótica. Para saber mais sobre o Trabalho do Prof. Dr. Eduardo Simões: https://
principia.icmc.usp.br
Contamos com a inscrição de um professor de Tecnologias e Inovação de cada escola estadual
de nossa Diretoria de Ensino. As inscrições estão sendo realizadas em cada Diretoria de Ensino,
mais informações com os PCNP de Tecnologias José Antonio e Tiago Rafael da Diretoria de Ensino de Adamantina.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
1. Inscrições abertas para o Novotec Expresso!

O programa Novotec chegou trazendo opções de cursos técnicos e profissionalizantes gratuitas
aos estudantes do ensino médio das escolas estaduais paulistas. Oferecidos por instituições de
referência, como as ETECs e FATECs do Centro Paula Souza, os cursos têm conteúdo conectado com demandas do mundo do trabalho e da vida fora da escola.
Visando atender as necessidades do mercado e complementar a formação.
Sendo assim solicitamos que divulguem amplamente a informação acima, pois contamos ainda
com vagas em nossas unidades escolares, contamos com a colaboração de todos, e estamos a
disposição para sanar eventuais dúvidas sobre matrículas.

Inscreva-se!
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2. 2ª carga de concluintes
COMUNICADO CVESC – Nº 04/2021
Informamos que, na data de 04/03/2021, foi realizada uma nova carga de concluintes, envolvendo
todas as redes.
Lembramos que, para migração dos dados, foram considerados os lançamentos do Rendimento
Escolar, bem como o registro do RG do estudante em seu cadastro na plataforma SED, dados
fundamentais.

Em caso de dúvidas, registrar ocorrência no Portal de Atendimento da SEDUC, por meio do
link https://atendimento.educacao.sp.gov.br
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
1. Esclarecimento sobre o afastamento de servidores
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CGRH 2021 - Nº 174

Considerando a Resolução 11 de 26 de Janeiro de 2021 que estabelece em seu Anexo I que:
•

o protocolo para retomada das atividades escolares e considera a distância mínima de 1,5 metros em todos os espaços e atividades ministradas no ambiente escolar;

•

todos os casos suspeitos devem “buscar uma Unidade de Saúde para as orientações sobre
avaliação e conduta”;

•

se um estudante testar positivo para COVID19, todos os estudantes da turma a qual pertence
deverão ficar em isolamento por 14 dias e não frequentar a escola;

•

se um professor ou outro servidor ou estudante testar positivo para COVID-19, rastrear todas
as pessoas dentro da escola que estiveram a menos de um metro deste servidor por pelo menos 15 minutos, no Sistema de Informação de Monitoramento da Educação de COVID-19- SIMED, recomendar que estas pessoas fiquem isolamento por 14 dias e procurem o serviço de
saúde;

•

os casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período
determinado de afastamento quando tiverem um exame laboratorial descartando a COVID-19,
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e estiverem com melhora dos sintomas
após 72 horas.

Considerando a CIB 71 que estabelece que:
•

•

Considera-se contactante de caso confirmado da COVID-19, nas seguintes situações:
•

Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro e meio de distância;

•

Permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;

•

Conviver/ compartilhar o mesmo ambiente domiciliar.

O tempo de afastamento e de isolamento dos casos e dos contactantes definidos nos protocolos vigentes deve ser realizado pela unidade de saúde.
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•

É indispensável que a escola seja informada acerca dos casos confirmados de COVID-19,
bem como dos seus contactantes que, pelo protocolo vigente, devem ser afastados e isolados
por 14 dias a partir da data do último contato com o caso confirmado de COVID-19.

•

A ocorrência de surto em unidade escolar deverá ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde sendo caracterizado quando da ocorrência de dois ou mais casos suspeitos ou confirmados com vínculo epidemiológico, dentro do período de incubação considerado (2 a 14 dias). É
importante que a SMS investigue os casos, com apoio da Escola, para que a equipe da Saúde
estabeleça o vínculo epidemiológico entre os casos, a fim de caracterizar um surto ou não. É
possível que a ocorrência de dois casos na escola, não estabeleça necessariamente um surto.

Considerando o Decreto 65.384 que estabelece em seu Artigo 7º que:
•

Os servidores poderão ser convocados para a prestação de atividades presenciais em seus
respectivos locais de trabalho, independentemente do disposto no inciso I do artigo 3º
do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, e do inciso II do artigo 1º do Decreto nº
65.320, de 30 de novembro de 2020.

A partir das orientações emendas pela Resolução 11 de 26 de Janeiro de 2021 e pelo Decreto
65.384, ficam todos os profissionais, senão aqueles pertencentes ao grupo de risco ou portadores
de atestado médico, o cumprimento da atividades presencialmente em seus respectivos postos
de trabalho, uma vez que o protocolo da educação estabelece distanciamento de, ao menos
1,5 metro entre quaisquer indivíduos no ambiente escolar, motivo pelo qual não cabe o
afastamento previsto na CIB 71, previsto para interações a menos de 1,5 metro e por ao
menos 15 minutos. No caso do descumprimento do protocolo no ambiente escolar e contato por mais de 15 minutos com menos de 1,5 metro de distância, cabe à Diretoria de Ensino
imediatamente afastar o(s) profissional(is), informar aos órgãos sanitários locais e abrir
processo de apuração preliminar para análise da situação existente, que coloca em risco
os demais servidores e estudantes da unidade escolar.
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