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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

09/02/2023 

 

REDE Nº 014      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: LEVANTAMENTO DE MÓDULO/VAGAS PARA AGENTES DE ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR – A.O.E. - ATUALIZAÇÃO 
 

Senhores Diretores de Escola: 

Conforme autorização exarada em D.O.E. de 02/08/2021, Caderno de Suplementos e recente 

Portaria CGRH nº04 de 08/02/2023, fomos autorizados a contratar, em caráter temporário, o 

número de 124 (cento e vinte e quatro) A.O.E. (Agentes de Organização Escolar), que deverão 

ser distribuídos pelas Escolas desta Diretoria de Ensino que mais necessitarem. 

 

Para que trabalhemos com dados, o mais fidedigno possível, solicitamos aos Senhores Diretores 

de Escola, que acessem o link abaixo e o respondam até o prazo de 10/02/2023, às 12 horas: 

 https://forms.office.com/r/0Yb1ZjVtuu 

O link deverá ser acessado somente pelo e-mail administrativo da Escola. 

 

-Módulo: refere-se à quantia de A.O.E. a que a U.E. tem direito; 

-Quantidade de A.O.E. existentes na U.E. -refere-se à quantia de A.O.E. em Exercício. Incluam-

se aqui mesmo algum A.O.E. em Licença Prêmio, Férias – todas essas autorizadas pelo Diretor. 

Lembramos que só não se contam para o módulo, os casos referidos pelo Artigo 3º da Resolução 

citada; 

-Quantidade de vagas – refere-se à diferença entre o número de Módulo e o número de A.O.E. 

Existentes. 

 

Tais dados deverão ser recalculados à luz da Res SE nº 12/2017 e, caso a U.E. tenha qualquer 

dúvida, deverá se dirigir ao seu Supervisor de Ensino ou a um dos membros da Comissão de 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

Agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Comissão de Ingresso/Remoção/Comissão de Processo Seletivo Simplificado: CRH – Elisabete; 

Supervisão – Professores Anete, Carlos e Camargo. 

 

https://forms.office.com/r/0Yb1ZjVtuu
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

 
ASSUNTO 02: PROGRAMA APRENDER VALOR 

 

O Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como objetivo estimular o 

desenvolvimento de competências e habilidades da Educação Financeira e da Educação para o 

Consumo para os estudantes das escolas públicas brasileiras. 

 

Comunicamos que estamos na fase de adesão ao Programa, que se encerrará no dia 16/03/2023. 

Segue anexo documento informativo. 

 

Para qualquer dúvida, consulte o site aprendervalor.caeddigital.net 

Contamos com ampla adesão das escolas nesta inciativa.  

 

Anexo: O que é o Programa Aprender Valor 

Cristina Chacur – PEC Matemática 

Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 

file://///educacao.intragov/SANTO_ANDRE/Departamentos/NIT/Rede/Rede-02%20-%20Fevereiro/Rede%20-%20N°%20013/aprendervalor.caeddigital.net

