Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
13/10/2021

REDE Nº 140
Prezados,
ASSUNTO 01: “MAPEAMENTO SOCIOEMOCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DA
(SEDUC – SP)”
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP), em parceria com o Instituto
Ayrton Senna (IAS) e com o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais
da Educação (EFAPE), promoverá um importante estudo para conhecer ainda mais os
profissionais da Rede de Ensino de São Paulo!
Com o tema “Mapeamento Socioemocional dos Profissionais da Rede da (SEDUC – SP)”, essa
pesquisa tem como principais objetivos:
• Alimentar o desenho das trilhas formativas em desenvolvimento pela EFAPE;
• Gerar informações para auxiliar a implementação de políticas mais focadas no
desenvolvimento socioemocional;
• Auxiliar na estruturação de ações que os apoiem o desenvolvimento profissional dos
servidores da Educação e em suas atividades cotidianas, de acordo com as suas
potencialidades e as suas necessidades.
Público-alvo: O questionário poderá ser respondido por todos os servidores da Rede de
Ensino Estadual da Educação de São Paulo, desde que estiverem em exercício e com seus
contratos ativos na Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de setembro de 2021.
Como responder a pesquisa?
1. Clique em https://senna.ias.org.br/u/entrar para acessar a plataforma de pesquisa online
do IAS;
2. Insira no campo “Código” o seu CPF (onze dígitos, sem pontos ou hífen)
3. No campo “Senha”, digite senna2.
Aviso importante: Este estudo ficará disponível de 07 de outubro a 17 de novembro de 2021.
Ficou com dúvida? Fale conosco!
1. Acesse o Portal de Atendimento https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
2. Em seguida, será necessário efetuar login para registrar uma ocorrência. Para isso, utilize o
seu endereço de e-mail da Microsoft (@professor, @servidor ou @educacao);
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3. Após efetuar login, clique em “Ocorrências”, “Abrir uma nova ocorrência” e, por fim,
preencha os campos com as informações abaixo:
a. Assunto: EFAPE
b. Categoria: Cursos
c. Subcategoria: Pesquisa Competências Socioemocionais (IAS)
Informações importantes para você!
1. Quando começar a responder a pesquisa, poderá ver em que momento do questionário
estará por meio de uma barra de progresso. Esta indicará a porcentagem que você já terá
respondido até o instante do preenchimento;
2. Além disso, ao finalizar, aparecerá uma tela com a seguinte frase “Questionário Finalizado!
Obrigado pelas Respostas!”. Apenas conseguiremos analisar as suas respostas e utilizá-las
para realizar o mapeamento depois de finalizado o questionário.
3. Após a finalização desta pesquisa, os dados serão analisados de forma agrupada e não
individualmente, ou seja, sua identidade será mantida em sigilo. Para mais informações,
acesse o site da EFAPE - https://efape.educacao.sp.gov.br/

Equipe CONVIVA

NÚCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 02: CICLO DE DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
NO ESTADO DE SÃO PAULO - ON-LINE
A Comissão Estadual de Educação em Direitos Humanos do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana - CONDEPE, realizará entre outubro e novembro o Ciclo de Debates
sobre Educação em Direitos Humanos no Estado de São Paulo.
De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é “promover a reflexão e debater as
experiências desenvolvidas na área da Educação em Direitos Humanos pelos órgãos
públicos e organizações da sociedade civil do estado de São Paulo e construir ações que
promovam a integração e o fortalecimento da educação em direitos humanos no estado de São
Paulo”.
O evento acontecerá nos dias 21 de outubro, 4, 11 e 24 de novembro de 2021, das 17h às
19:30h, será on-line e transmitido pelo youtube da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo. O Ciclo está direcionado a servidores públicos, educadores sociais, estudantes,
familiares e defensores dos direitos humanos. Não é necessário fazer nenhum tipo de inscrição.
No dia do evento, será compartilhado um link para que o participante cadastre seus dados e
receba um certificado de participação naquele painel.
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Segue o link de acesso à página do youtube da Defensoria Pública:
https://www.youtube.com/user/DefensoriaPublicaSP
No dia 21 de outubro ocorrerá o painel Educação Básica e Educação em Direitos Humanos, do
qual participará Naomy de Oliveira Ramos, representante da Secretaria da Educação, diretora
do DEPEC - Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada da EFAPE - Escola
de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo.
A programação completa pode ser vista no Link:
https://drive.google.com/file/d/1d6ZOE4bk-tkujOidkf4QoBVHtI6RUB4e/view

Valdir Oliveira – PCNP - História
NÚCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: ESTÁGIO PROBATÓRIO – DIRETORES DE ESCOLA, INGRESSANTES DE
2018 E 2019.
Prezados Senhores Diretores de Escola, Ingressantes em 2018 e 2019, desejamos que estejam
BEM!
Para ciência de todos, informamos que, desde nossas últimas conversas e lançamentos a respeito
do assunto, nós, da D.E. – R. de Santo André, nos esforçamos e fizemos todos os lançamentos
e fechamentos disponíveis no Sistema SED, até então. Ocorre que, algumas ações e
lançamentos, não dependiam de nós, somente. Dependiam, concomitantemente das Equipes
Centrais da SEE/SP e mais ainda, das Equipes de Polo (D.E. – R de Mauá; D.E.- R. de São
Bernardo e D.E. -R. de Diadema). Apesar de nossas insistências, tais D.E. só conseguiram liberar
suas partes há aproximadamente uma semana. Assim, de nossa parte, novamente corremos e
concluímos os pareceres finais desta D.E. Desta forma, SOLICITAMOS:

1. Aos Diretores Ingressantes que já tenham terminado seus prazos e, assim, seus
lançamentos, que entrem no Sistema SED e, com o mesmo caminho que explicamos
anteriormente, tentem tomar ciência dos resultados, indicadores e Pareceres finais de sua
avaliação. (aqui cabe uma explicação: salvo em alguns trechos onde pudemos caprichar
e dissertar mais, verão que os espaços, no Sistema, eram mui exíguos. Assim, houve
apenas síntese de lançamentos em alguns). Assim que Vs. Sas. tomarem ciência, vossos
nomes já são liberados no Sistema para futura publicação de “Confirmação no Cargo” ou
“Exoneração do Cargo”. Esta publicação deverá ser feita pela Equipe Central da SEE/SP,
em data oportuna.
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2. Aos Diretores Ingressantes que ainda estão no prazo e realizando os lançamentos, favor
avisarem aos vossos Supervisores a cada etapa de avaliação que concluírem (1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 5ª e 6ª). Os prazos a serem cumpridos serão considerados na AVALIAÇÃO, já que,
desta vez, os lançamentos devem ser feitos concomitante aos prazos estabelecidos.
3. Aos Diretores Ingressantes que, à época de seu Ingresso como Diretores, optaram por
“congelar e manter “seus Cargos de PEB II, embora afastados dele, favor procurarem o
mais brevemente possível ao CRH desta D.E., na pessoa de Sra. Elisabete.
Qualquer Diretor dos três grupos que possua alguma dúvida, favor se dirigir à D.E. – R.
de Santo André e procurar por Prof. Camargo, Profa. Diane ou Profa. Varlene
(Supervisores) que tentarão dirimir a esta.
Desde já, agradecemos e parabenizamos a todos que se empenharam para que sua ação
e lançamentos, ocorressem da melhor forma possível.

Comissão de Estágio Probatório – Diretores de Escola

SUPERVISÃO ESCOLAR

ASSUNTO 04: DIA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS ESCOLAS: CONCURSO
CULTURAL 2021
No dia 08 de outubro de 2021 foi transmitido pelo canal da Escola Nacional da Inspeção do
Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência, o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas
escolas, em que foi trabalhada a temática sobre Bullying Escolar, a referida palestra está
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fmB4f6mCr1s
Orientamos que as escolas assistam a palestra e divulguem o Concurso Cultural 2021 dentro
desta temática, nas categorias desenhos, frases, redação e vídeo, que podem ser submetidas
para inscrição até o dia 24/10/2021 pelos estudantes, desde os anos iniciais até o ensino médio.
O regulamento do concurso está disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/ptbr/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-notrabalho/canpat-2/canpat-2021/concursocultural
Além da palestra que está disponível no Youtube, há orientações e materiais de apoio que os
professores
podem
trabalhar
com
os
estudantes
sobre
Bullying,
disponível em https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaosespecificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/canpat-2/canpat2021/dnsse_2021

Equipe CONVIVA

NÚCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 05: TORNEIO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA – ERRATA
TEXTO
O Torneio de Educação Financeira é um concurso cultural recreativo com objetivo de promover
a educação financeira como meio de transformação pessoal na vida de professores e estudantes
no Brasil. Além de oferecer premiação para estudantes e professores, o Torneio é desenvolvido
totalmente no WhatsApp com conteúdos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Período de realização: 25/10 a 19/11/2021
Público-alvo: estudantes matriculados no Ensino Médio
A partir de 18/10/2021 o acesso à plataforma para testes e formação de turmas estará liberado,
acesse: https://www.torneiodeeducacaofinanceira.com.
O evento é organizado pela ChatClass em parceria com Instituto XP. De 23/09 a 14/10, sempre
às quintas-feiras, às 17h, serão promovidas lives sobre o tema. Para participar acesse
https://www.youtube.com/ChatClass.

Cristina Chacur – PCNP Matemática
NÚCLEO PEDAGÓGICO
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