Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
02/08/2021

REDE Nº 094
Prezados,
ASSUNTO 01: CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO - AGOSTO/2021
Sr. Diretor
Sr. GOE
Encaminhamos, anexo a este, Cronograma para Digitação Pagamento – AGOSTO/2021.
Com a finalidade de prevenir eventuais bloqueios e inconsistências, solicitamos empenho na
digitação do BFE pelas Unidades Escolares e, havendo dúvidas ou problemas na digitação, deverá
ser comunicado a este Núcleo de Frequência e Pagamento, em tempo hábil para análise e
solução.
Informamos que o cronograma está disposto em ORDEM CRONOLÓGICA (por data do
evento).
Favor atentar aos "eventos".
Item nº 13 "Alteração de Jornada/TSE Jornada":
Salientamos que as fases corrigidas ou alteradas dentro do cronograma, terá arquivo de lauda
gerado para publicação em DOE conforme mencionado neste novo item.
Importante atentar-se ao PV que está ativo no BFE/PAPC.
Lembrando que a ausência da digitação da frequência e a digitação em PV divergente, ocasiona
o bloqueio de pagamento.
Contamos com a colaboração de todos.
Anexo: CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO - AGOSTO 2021

NUCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO
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ASSUNTO 02: MMR – REUNIÃO DE TRABALHO COM AS ESCOLAS DO PEI
Caros Diretores das Escolas do Programa Ensino Integral,
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto 64.187/2019, convoca os responsáveis
pela digitação do Plano de Melhoria de Resultados na SED e convida os Supervisores de Ensino
para reunião de trabalho sobre Reunião de Nível 3, conforme cronograma abaixo:
Data: 04.08.2021
Horário: 09h00 às 10h00
Local: Sede da Diretoria de Ensino – Rua das Figueiras, n° 1245 – Bairro Jardim – Sala de
Reunião – 1° andar

Comitê Regional do MMR
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: PROGRAMA APRENDER VALOR

Estamos passando para convidar as Unidades Escolares que fizeram adesão Aprender Valor para
o evento que ocorrerá na próxima terça-feira, 3 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no canal
do BC no YouTube, disponível no link: https://www.youtube.com/user/BancoCentralBR
O evento irá ajudar as escolas participantes a realizar o cadastro e enturmação dos estudantes
na plataforma, podendo sanar muitas dúvidas!
Coordenadores ou diretores precisam acessar o site:
https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/pagina-inicial , com o código INEP da escola como
login/senha e cadastrar o diretor(a). Na sequência, acessar com CPF do diretor(a) em
login/senha para confirmar a adesão.
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O passo a passo está disponível neste link:
https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_valor-tutorial_adesao.pdf

Equipe - Matemática
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 04: CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR 2021, DO CEMADEN
EDUCAÇÃO

No dia 03/08, terça-feira, será lançada a 6ª campanha #AprenderParaPrevenir, realizada pelo
Programa Cemaden Educação. O programa envolve uma rede de escolas e comunidades na
prevenção de riscos de desastres do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais.
A campanha busca fortalecer ações voltadas à Educação para Redução de Riscos e Desastres
(ERRD) em diferentes contextos, sendo direcionada a Escolas, Defesas Civis, universidades,
instituições governamentais, ONGs e coletivos. Em 2021, o tema será “Desastres, aqui!? Como
prevenir?” e envolverá propostas de ação utilizando diferentes mídias sociais.
O lançamento da campanha será transmitido ao vivo no dia 03/08, às 16hs, no seguinte endereço
eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=lCZ9KZh789I .
Para mais informações sobre a campanha, acesse o site oficial do Cemaden Educação por meio
do link: http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021 .

Equipe Conviva e Ciências da Natureza
NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 05: OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cronograma
Fiquem atentos para o calendário dos próximos passos da Olimpíada de Língua Portuguesa:
Etapa Escolar
De 22 de fevereiro a 05 de agosto
Professores realizam as atividades com a turma, escrevem o relato de prática e organizam os
registros do trabalho desenvolvido.
Etapa Escolar
De 06 a 16 de agosto
Diretores organizam as Comissões Julgadoras Escolares e enviam os relatos de prática que
representarão a escola na Olimpíada.
Etapa Municipal
De 20 a 31 de agosto
Comissões Julgadoras Municipais (Diretoria de Ensino) escolherão e enviam relatos de prática
que representarão o município na Olimpíada.
Etapa Estadual
De 03 de setembro a 01 de outubro
Secretarias estaduais de educação organizam as Comissões Julgadoras Estaduais e enviam os
relatos de prática que representarão o estado na Olimpíada.
Etapa Semifinal
De 13 de outubro a 16 de novembro
Encontro on-line com atividades pedagógicas e culturais. Realização das Comissões Julgadoras
Semifinais e seleção dos relatos de prática finalistas.
Etapa Nacional
30 de novembro
Realização da Comissão Julgadora Nacional e seleção dos professores e turmas vencedoras.
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Evento de Premiação
10 de dezembro
Celebração final e revelação dos professores e turmas vencedores.

Equipe de Linguagens
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 06: IX CONCURSO DE REDAÇÃO HOSPITAL DE AMOR
Estamos nos aproximando do encerramento da Fase I: Período de produção das redações nas
escolas.
O prazo para finalização das redações sobre o tema proposto: "Vacina: uma dose de amor da
ciência para a humanidade" vai até 06 de agosto de 2021, primeira semana de retorno às aulas.
O Concurso acontece em 5 (cinco) fases, sendo:
✓ FASE I – Período de Produção das Redações nas escolas: 28/05/2021 até 06/08/2021.
✓ FASE II – Comissão Julgadora nas Escolas: 09/08/2021 até 20/08/2021 e envio das
Redações para a Diretoria Regional de Ensino até 20/08/2021, aos cuidados da PCNP
Solange Junqueira, e-mail: solange.junqueira@educacao.sp.gov.br .
✓ FASE III – Comissão Julgadora na Diretoria de Regional de Ensino: 23/08/2021 até
03/09/2021 e envio das Redações para o NEC até 03/09/2021.
✓ FASE IV – Banca de Avaliação no Hospital de Amor: 06/09/2021 até 21/09/2021.
✓ FASE V – Cerimônia de Premiação e Estágio no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular
(CPOM) - Hospital de Amor em 29/09/2021.
Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso e pode ser acessado no
link: https://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao/

Equipe de Linguagens
NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 07: CURSOS DE INVERNO DA USP

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, em São Paulo, abriu
inscrições para 66 cursos de formação de variados temas, de forma gratuita, on-line e aberta a
qualquer pessoa com mais de 18 anos.
Eles estão divididos em quatro áreas temáticas: Estudos filosóficos, históricos e geográficos;
Estudos linguísticos e de tradução; Estudos literários e Estudos de antropologia, política e
sociedade.
Inscrição: Os cursos estão divididos em cinco grupos e as datas da inscrição ocorrem entre os
dias 27 de julho e 5 de agosto, a depender do grupo ao qual o curso está inserido. Com vagas
limitadas, a inscrição será por sorteio e não por ordem.
Para mais informações como a lista completa dos cursos, ementa, professores e os prazos de
inscrição detalhados no link:
https://jornal.usp.br/universidade/acoes-para-comunidade/de-moda-a-literatura-usp-oferecequase-5-mil-vagas-em-cursos-on-line-gratuitos%e2%80%8b/

NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 08: PROGRAMA ESCOLA + SEGURA EM ERRD (FORMAÇÕES JÁ REALIZADAS
E CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS TRILHAS FORMATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO E DOS ESTUDANTES)

Convidamos os profissionais da educação a participarem do Programa Escola + Segura, vinculado
à Secretaria da Educação do Estado (SEDUC-SP) e à Casa Militar, por meio da Coordenadoria de
Proteção e Defesa Civil que está estruturado em três frentes de atuação:
1) Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD;
2) Alerta sobre riscos de desastres;
3) Protocolo de Proteção à vida.
Dentre os objetivos gerais do Programa destacamos: fortalecer a educação para redução de
riscos e para resiliência; proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos e
desastres; e garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face
dos possíveis perigos e/ou adversidades.
Nesse sentido, o Programa Escola Mais Segura em ERRD vem organizando, em 2021, uma série
de trilhas formativas voltadas à educação para redução de riscos e desastres.
A formação é direcionada para os profissionais da educação, sendo a data para a 5ª Trilha
Formativa no dia 04/08/2021 das 13h às 14h pelo Canal de Formação dos Professores no CMSP.
Até o momento, foram realizadas 4 Trilhas Formativas voltadas aos Profissionais da Educação e
3 Trilhas para os estudantes. A 4ª Trilha formativa para os estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental contará com a temática “Mudanças climáticas e desastres”, e ocorrerá após as
férias, em 05 de agosto de 2021, via CMSP.
Clique aqui para retomar os conteúdos das primeiras trilhas do Programa Escola + Segura em
ERRD e acessar os formulários de avaliação das formações.
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Segue cronograma das trilhas:

Gabriela C de Carvalho – PCNP – Ciências da Natureza
Equipe CONVIVA
NUCLEO PEDAGÓGICO
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