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Destaques do mês
Cadernos de Debates
do NAAPA
Caminhada Cultural Cidade Tiradentes

“Minhas indagações, ao serem postas em
questão,desdobram-se em respostas provisórias,
restando-me duas certezas: o tanto que desconheço e o
quanto a consciência desse fato reforça a minha
condição humana.”

Festival de Bandas e
Fanfarras

Prof. Dr. Cristovam Alves

Núcleo de Contrato e
Certificação

SUPERVISÃO ESCOLAR

Núcleo de Escolas
Particulares e
Conveniadas

Lembretes da Supervisão:

Para anotar na agenda


Atribuições Periódicas



Encontro com Diretores



Prestação de Contas Convênios

Acesse, abaixo, o cronograma de ações da Equipe Gestora
referente ao mês de abril:
https://drive.google.com/file/d/0B1qGBCmBUYl1N05Zc0hIVmV1RFE/view?usp=sharing

 Reuniões do CRECE

CONHEÇA OS NOVOS NÚCLEOS DA DRE GUAIANASES
NÚCLEO DE ESCOLAS PARTICULARES
E CONVENIADAS
Compete ao Núcleo de Escolas Particulares e Conveniadas
a manutenção e a regularização da documentação de escolas
particulares e de organizações, entidades ou associações com
intenções de convênios ou parcerias com a Secretaria Municipal
de Educação - SME.
Principais ações:
Credenciamento Educacional: Concessão
e emissão do Certificado de Credenciamento
Educacional, após análise da Assessoria Jurídica e assinatura do
Diretor Regional de Educação.
Cadastro Único das Entidades do Terceiro Setor –
CENTS: determina a divulgação pela internet de todos os
convênios e instrumentos congêneres, com repasse de recursos
públicos, firmados com entidades credenciadas, conveniadas ou
parceiras, em prol da maior eficiência, eficácia e transparência
das ações desenvolvidas pela Administração Municipal.
Núcleo de Escolas Particulares e Conveniadas
Simone Santana: 3397-8825
Oseli: 3397-7692

NÚCLEO DE CONTRATO E
CERTIFICAÇÃO – NCC
O NCC, vinculado à DICEU, tem como atribuições:
 Contratação e pagamento de estagiários dos Programas
“Parceiros de Aprendizagem” (acompanhamento aos
alunos e alunas do 1º ano do Ensino Fundamental),
“Aprender sem Limites” (acompanhamento de alunos e
alunas da Educação Especial) e “Diversos - DME”
(estagiários de Contabilidade, Nutrição, Jornalismo e
Engenharia);
 Contratação e pagamento de Instrutores e Intérpretes de
Libras;
 Gerenciamento da frequência de AVEs (Auxiliar de
Vida Escolar);
 Cadastro e Certificação dos cursos oferecidos pela DRE
Guaianases.
Núcleo de Contrato e Certificação - NCC
Angélica
Elizeu

Silvia
Valéria

Vera
Washington

Rua Comandante Carlos Ruhl, 134
(prédio do CEFAI)
2557-5385

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS
PAGAMENTO
Orientações:
JEX e HTE esporádicos

Senhas

Atenção à nova orientação da COGEP
(Coordenadoria de Gestão de Pessoas):
Para o cumprimento esporádico de Jornada Excedente – JEX
e das Horas Trabalho Excedente – HTE não caberá o
pagamento/cumprimento de hora-atividade;
Os apontamentos de hora-atividade feitos até o presente não
devem sofrer alteração/ desconto;
A partir de abril não se deve contar
hora-atividade.

Holerite: o servidor deve comparecer pessoalmente no
Núcleo de Pagamento, às sextas-feiras das 08:00 às 16:00;
Consignado: deve ser criada e gerida pelo próprio servidor
através do site: www.portaldoconsignado.com.br;
SIGPEC:
- Para acesso/exclusão: a Unidade deve encaminhar e-mail
com formulário;
- Para senha bloqueada: a Unidade deve encaminhar e-mail
com nome e RF para o desbloqueio.

Recadastramento de Auxílio Transporte

NÚCLEO DE ALMOXARIFADO

A Unidade deverá protocolar o recadastramento de Auxílio
Transporte dos servidores que recebem o benefício, no
período de 03/04 a 21/04, exceto para os servidores
cadastrados em 2017.

Iniciamos as entregas de KITs DE UNIFORMES
e MATERIAL ESCOLAR.


Observar que estes KITs são para alunos com matrícula
ativa no sistema EOL em 22/12/16 (material) e 23/12/16
(uniformes);



Todos os procedimentos reativos ao recebimento deverão
ser realizados pelos Fiscais designados em conformidade
com o publicado no DOC (Decreto nº 54.873/2014, Port. SF
nº 08 de 13/01/16);



Dar ampla ciência aos Fiscais sobre o disposto na Portaria
nº 3921/2016 e nas ATAS de Contratação, subsidiando-os
para desempenhar com segurança esta atividade;



Atentar para o retorno à DRE-G/Almoxarifado dos
documentos relativos à entrega e distribuição, objetivando a
liquidação dentro do prazo;



Distribuição aos alunos: imediata, não ultrapassando o
prazo de 5 dias após o recebimento pela Unidade.
Último prazo para digitação do
UNIFORME no EOL: 03/04/2017
(para alunos não inseridos no programa em 23/12/16)

NÚCLEO DE ADIANTAMENTO
BANCÁRIO

Orientações:
A partir de 18/04/17, o Adiantamento Bancário
migrará para o sistema SEI (Sistema Eletrônico de
Informações). Para um melhor desempenho em
atendimento à ‘Verba de Pequenos Vultos
Emergenciais’, segue cronograma do Núcleo:



Solicitação de Verba: Deverá ser entregue
em mãos até o 5º dia útil do mês;
Prestação de Contas: Deverá ser entregue
no Expediente até o 5º dia útil do mês
posterior à utilização da verba.

Núcleo de Almoxarifado
Rua Serra do Mar, 90

Núcleo de Adiantamento Bancário

Celeste e Nilza

Simone / Ester / Paulo
3397-7673 / 3397-7674

2553-2860
2553-4823

DICEU - Divisão dos Centros Educacionais
Unificados e da Educação Integral

Para anotar
na agenda

A DICEU agora tem um e-mail institucional: dreguaianasesdiceu@prefeitura.sp.gov.br
Atenção!
Estão abertas as inscrições para participação no
Festival Estudantil de Música Instrumental e Corais da Cidade de São Paulo
Edição 2017

Para maiores informações acesse, no link abaixo,
a íntegra do Comunicado nº 202, de 22/02/2017,
publicado no Diário Oficial da Cidade
de 23/02/2017, página 35:

Toda quinta-feira, a partir das
13:30, na DRE Guaianases.
Obs.: manter o EOL atualizado
com todas as ocorrências de
Licenças e demais afastamentos
de professores, para geração do
saldo de classes/aulas a atribuir.

https://drive.google.com/file/d/0B1qGBCmBUYl1ekNrMWNod0JpMUk/view?usp=sharing
Data: 06/04
Horário: 9:00
Local: Auditório CEFAI

Não percam!
No dia 21/04, ocorrerá a I Caminhada Cultural
em comemoração ao aniversário da Cidade Tiradentes.
Concentração: 8:00 em frente à padaria Toque de Arte

Tema: Alimentação Escolar

Escolas Municipais e Estaduais poderão participar do Concurso “Amo Cidade Tiradentes”.
Para mais informações, acesse o Comunicado nº 07, de 16/03/2017,
publicado no Diário Oficial da Cidade de 24/03/2017, página 44. Segue link:
https://drive.google.com/file/d/0B1qGBCmBUYl1dFhvamVIU2Vmam8/view?usp=sharing

DIPED - Divisão Pedagógica

Mantenedores/Presidentes das
Associações parceiras
devem comparecer no
Núcleo de Parcerias e
Convênios para entrega da
Prestação de Contas até o
dia 10 de cada mês.

DIPED
Educação Infantil

CEFAI

Ensino Fundamental
e Médio

NAAPA

EJA / EJA Modular
CIEJA / MOVA
Sala de Leitura / AEL

Toda primeira terça-feira
do mês, às 18:30,
no Auditório da DRE

SGP / TICs

Equipe do CIEJA Profª Rosa Kazuê Inakake de Souza contribui com a
qualidade da Educação de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo
O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Profª Rosa Kazuê Inakake de Souza
(DRE-G) participou ativamente, com propostas pertinentes,
da elaboração da nova portaria do CIEJA, em conjunto com a equipe da
Secretaria Municipal de Educação – Divisão de Educação de Jovens e Adultos (SME/DIEJA).

PARA SABER MAIS:

Portaria nº 7834,
de 30/11/16

Acesse, no link abaixo, a agenda de Ações de Formação de abril/2017:
https://drive.google.com/file/d/0B1qGBCmBUYl1dXI4R0wwaVVnNkk/view?usp=sharing

CEFAI
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão
Encontro de Pais

NAAPA
Núcleo de Apoio e Acompanhamento
para Aprendizagem
Cadernos de Debates: conheça os materiais
institucionais do NAAPA

Este grupo surgiu a partir de uma
ação realizada pelo CEFAI no ano
de 2016, em parceria com o
Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência – CMPD.

Nesta ocasião, houve o encontro com pais de
educandos público-alvo da Educação Especial atendidos nas
Unidades Educacionais da DRE-G para uma reunião
informativa/ formativa.
A avaliação foi positiva e
culminou com a organização dos
pais na realização mensal de novos
encontros. Desde então, aos 3ºs
sábados de cada mês, a partir das
13:00, acontece, no CEU
Lajeado, o “Encontro de Pais/Responsáveis”, da DRE-G.
Esta ação, que ocorre em parceria
com o CMPD e o apoio do
CEFAI, tem como objetivo aproximar
e articular famílias,
educação,
saúde e rede de proteção, bem
como estudar uma temática.

CEFAI
Rua Comandante Carlos Ruhl, 134
Fone: 2554-1167
cefaiguaianases@prefeitura.sp.gov.br

NAAPA
Rua Comandante Carlos Ruhl, 134
Fone: 2557-7343
naapagu@prefeitura.sp.gov.br

A SME, por meio do NAAPA, produziu quatro materiais
institucionais, os Cadernos de Debates I, II, III e IV, estando os
dois últimos disponíveis apenas digitalmente.
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/
PortalSMESP/Cadernos-de-Debates-do-NAAPA
A intenção é que os documentos sirvam como recursos
teórico-práticos e reflexivos para a formação continuada dos
educadores que atuam nas Unidades Educacionais e Espaços
Educativos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo.
Os Cadernos foram elaborados a partir das reflexões e
debates de profissionais pesquisadores que se dedicaram ao
estudo das situações enfrentadas cotidianamente pelas
equipes dos NAAPAs nas DREs).
Destacamos, abaixo, os volumes 3 e 4:

O Caderno de Debates do NAAPA - Orientação Normativa
– vol. 3 - cria condições para que as equipes conheçam os
caminhos percorridos e a metodologia do trabalho no que se
refere aos: procedimentos (análise documental, ações lúdicas,
entrevistas, grupo reflexivo interventivo, observações, reunião
interdisciplinar e visitas técnicas), fluxos (entrada,
desenvolvimento, finalização, registro e avaliação) e
atribuições das equipes multiprofissionais (coordenação,
psicólogos/as, psicopedagogos/as, fonoaudiólogos/as e
assistentes sociais).
A proposta destas Orientações Normativas do NAAPA tem
o objetivo de subsidiar os profissionais que atuam no apoio e
acompanhamento das equipes docentes e gestoras no processo
de ensino-aprendizagem dos/as educandos/as que não
aprendem na escola, em situações decorrentes de suas
singularidades, vulnerabilidades e risco social.
O Caderno de Debates do NAAPA – Relatos de
experiências das equipes multiprofissionais – vol. 4 –
apresenta os percursos de trabalho dos profissionais das 13
equipes dos NAAPAs nos diferentes territórios da cidade de
São Paulo. Os relatos apresentam histórias reais e cotidianas
contadas pelas autoras, autores e protagonistas do vivido.

