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Destaques do mês
 Atualização do Currículo
da Cidade de São Paulo
 Declaração de Bens e
Valores
 Educacenso 2017
 Migração de Processos
para o SEI
 Reavaliação dos Bens
Patrimoniais Móveis

Para anotar na agenda
 Aniversário do Bairro de
Guaianases
 Atribuições Periódicas
 CONAE 2018 - Etapa
Regional Guaianases
 Prestação de Contas Convênios
 Reunião do CRECE
 Virada Cultural

“Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima
para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadoBoletim Informativo res da verdade a ser transmitida aos demais, que
aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles.” (Paulo Freire)
ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO PAULO
No presente momento, gestores, educadores e estudantes estão discutindo a atualização do
Currículo da Cidade de São Paulo, movimento que se faz necessário devido às reflexões acerca
das Bases Curriculares da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Os debates foram iniciados em 2015 em torno da Base Nacional Comum Curricular e com o compromisso da Secretaria Municipal de Educação - SME com vistas à equidade educacional, ancorado no tripé: Currículo - Avaliação - Formação.
A reestruturação do currículo vem sendo realizada a partir das experiências, considerações,
práticas e da cultura escolar da Rede. Com intuito de romper com uma prática de descontinuidade em políticas educacionais, serão construídos Objetivos de Aprendizagens, considerando
os documentos curriculares produzidos pela Secretaria Municipal de Educação (Orientações
Curriculares, Diálogos Interdisciplinares a caminho da autoria, entre outros) e a Base Nacional
Comum Curricular como norteadores desse processo.

MOVIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA DRE GUAIANASES
Aconteceu na DIPED...
No dia 27 de abril, gestores (as), professores (as) e
estudantes das EMEF’s, EMEFM e CIEJA se encontraram

Próximas ações...
- 02 a 12 de maio
Consulta e conversa com os professores (nas UEs).

no auditório do CEFAI para conversar sobre a Atualização
do Currículo na Cidade de São Paulo. Esta atividade con-

- 10 de maio

tou com a participação do Diretor Técnico de Currículo,

Encontro com gestores e estudantes (no CEFAI).

Wagner Palanch, e do representante do Núcleo de Educomunicação, Carlos Lima, ambos da SME.

Encontros periódicos com os professores dos Grupos de
Trabalho - GTs para escuta, articulação e sistematização do
movimento, a fim de potencializar as discussões (nas UEs).
Encontros na DIPED

Um pouco do movimento...
https://www.youtube.com/watch?v=ZcOzMZgz-K8

Encontros na SME
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ADIANTAMENTO BANCÁRIO
No Diário Oficial da Cidade, de 19/04/2017, foi publicada a Portaria nº 3.787, de 18 de abril de 2017, com as
orientações para os processos de Adiantamento Bancário
no SEI (Sistema Eletrônico de Informações).
O Núcleo de Adiantamento Bancário fará a análise dos
documentos, que devem ser entregues ‘em mãos’ até o
5º dia útil do mês posterior ao de execução da Verba.
Após as análises, os mesmos serão devolvidos para as
Unidades para que sejam digitalizados e enviados para o
e-mail corporativo que será informado posteriormente.
A solicitação de VERBA também deverá ser entregue
até o 5º dia útil do mês anterior a sua utilização.

Núcleo de Adiantamento Bancário
Simone / Ester / Paulo

Ordem para entrega de processo de
Prestação de Contas:














NF de Venda;
Pesquisa de Autenticidade da NF;
CNPJ;
Sintegra;
NF de Serviços;
CCM;
CNPJ;
Consulta de Optante do Simples;
DAS e comprovante de pagamento ( o mesmo
pode ser do mês anterior a execução do serviço);
Justificativa de Despesas;
Relação de Cheques Emitidos e ou Cheques
Cancelados;
Extrato Bancário;
Cota Final.

3397-7673 / 3397-7674

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - BENEFÍCIOS

Declaração Anual de
Bens e Valores
No mês de maio, todos os servidores municipais no exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos em órgãos da administração
direta e indireta devem efetuar a Declaração
Anual de Bens e Valores, prevista no Decreto
nº 53.929/2013.

Em caso de dúvidas,
entrar em contato com:
Luciane: 3397-4722
Sandra: 3397-4725

Para preencher a Declaração Anual de Bens
e Valores, o servidor tem três opções:
 Cadastrar novos dados;
 Copiar os dados do ano anterior;
 Ou ainda importar informações do item
“Bens e Direitos” da declaração feita à
Receita Federal.

Atenção
O informe é feito exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, disponibilizado no site O servidor que não entregar o documento no
da Controladoria Geral do Município (CGM). prazo previsto terá a sua remuneração suspensa e estará sujeito a outras medidas administrativas. Lembrando que aposentados e
Todos os bens e valores de propriedade do
pensionistas estão isentos da
servidor (imóveis, móveis, dinheiro, títulos,
Declaração Anual de Bens e Valores.
ações, investimentos financeiros, participa- A exigência da Declaração Anual de Bens e
ções societárias e qualquer outra espécie de Valores faz parte de uma série de ações implebens e valores patrimoniais existentes no país mentadas pela CGM para prevenir e combater
ou no exterior) devem ser informados. Tama corrupção na gestão municipal.
bém fazem parte da declaração, bens e valores
relacionados ao cônjuge ou companheiro (a),
aos filhos ou a outras pessoas que tenham
CLIQUE AQUI PARA ENVIAR
dependência econômica do declarante.
A SUA DECLARAÇÃO
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - VIDA FUNCIONAL
Núcleo de Gestão de Pessoas

Agradecemos às Unidades Educacionais que
participaram da 1ª captação da Avaliação do
Usuário, pelo empenho no cumprimento do
prazo estabelecido para o
envio das planilhas.

Vida Funcional
Cleonice - 3397-7696
Hilda - 3397 - 7694

O Núcleo de Bens Patrimoniais coordenará a ação de
“Reavaliação e Depreciação dos Bens Patrimoniais
Móveis”, em atendimento ao Decreto nº 53.484/12, à
Portaria 4772/2015 e à Portaria SF 262/2015.

Reavaliação e Depreciação
dos Bens Patrimoniais
Móveis

Durante o ano de 2017, todos os bens patrimoniais das
Unidades Educacionais deverão ser reavaliados, com
o valor de mercado justo atual.
Núcleo de Bens Patrimoniais

O Núcleo de Bens conduzirá este processo
gradualmente com orientações posteriores.

Duda / Eliane / Valéria
3397-7651 / 3397-7688

Fiquem atentos às solicitações enviadas por e-mail.

NÚCLEO DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
EDUCACENSO 2017

As Unidades Diretas, Conveniadas e Indiretas deverão
cadastrar e vincular seus docentes às turmas de 2017 no EOL.
Atentar ao item 5.1: Docente Escola Conveniada ou de Turma de Programa.
Obs.: Turmas sem docentes não migrarão para o Censo.
As escolas devem verificar inconsistências nos módulos:
“Turma, Aluno, Docente, Dados Gerais, Informações
Gerais e demais subitens, Ambiente Escola e Equipamentos”.
Todas as aplicações do item 5.3 - Consulta de Escola, estão liberadas para as Unidades
efetuarem o ACEITE no sistema EOL, para migração do Censo Escolar 2017.
ACEITE

deverá

ser

efetuado

Núcleo de Informática Administrativa
Antelmo - 3397-7665
Eurilene - 3397-4740
José Luiz - 3397-7665
Marcos Bruschi - 3397-7664

até

as

15:00

do

ANIVERSÁRIO DE
GUAIANASES
Noite Solene
Data: 19/05
Horário: 19:00
Local: CEU Jambeiro

NÚCLEO DE BENS PATRIMONIAIS

O

Para anotar na
AGENDA

dia

Desfile
Data: 28/05
Horário: 9:00
Local: Avenida Salvador
Gianetti
ATRIBUIÇÕES
PERIÓDICAS
Toda quinta-feira, na
DRE Guaianases.
Obs.: atentar aos horários
informados por e-mail

CONAE 2018
ETAPA REGIONAL
GUAIANASES
05/05, das 8:00 às 22:00
06/05, das 8:00 às 17:00
Local: CEU Jambeiro
PRESTAÇÃO DE
CONTAS CONVÊNIOS
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.

25/05/2017.
REUNIÃO DA
EXECUTIVA DO
CRECE
No mês de maio,
excepcionalmente na 2ª
terça-feira do mês, dia
09/05, 19:00, no Auditório
da DRE.

Acesse aqui o Manual para
ACEITE DO CENSO 2017
VIRADA CULTURAL
Data: 21/05
Horário: das 9:00 às 18:00
Local: CEU Jambeiro
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DICEU - Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral
ANIVERSÁRIO DE GUAIANASES
Noite Solene
Data: 19/05, sexta-feira
Horário: 19:00
Local: CEU Jambeiro

PROJETO “Arte na Gaveta não forma Público”
Desde o mês de abril/2017, estamos realizando, no hall superior
da DRE Guaianases, o projeto “Arte na Gaveta não forma Público”, com o objetivo de fomentar a arte e divulgar o trabalho
dos artistas autorais presentes nas escolas da nossa região.

Desfile
Data: 28/05, domingo
Horário: 9:00
Local: Avenida Salvador
Gianetti

A 1ª edição contou com obras de Suzana Marcelino, professora
de Arte do CIEJA Rosa Kazuê Inakake de Souza.
A exposição deste mês será da aluna Mariana Oliveira da Silva,
de 12 anos, da EMEF Alexandre de Gusmão.

Na Noite Solene serão entregues os prêmios aos
ganhadores do Concurso “Amo Guaianases”.
Aproveitem, pois ainda há tempo para participar do Concurso!

Quem tiver trabalhos para expor ou
indicar, pode entrar em contato
diretamente com a DICEU.

Inscrições: até 09/05/2017.

Fone: 2552-4094

CLIQUE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O CONCURSO

NÚCLEO DE CONTRATO E
CERTIFICAÇÃO - NCC

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente pela internet por meio dos

8ª EDIÇÃO DO PRÊMIO
“AS MELHORES PRÁTICAS DE ESTÁGIO NA PMSP”
Até o dia 11 de julho, os estagiários da Prefeitura de São Paulo
poderão se inscrever no prêmio
“As Melhores Praticas de Estágio na PMSP”.
Temas propostos para a realização dos projetos:
1- Desafios da sustentabilidade para a vida na cidade.
2- Trabalho interdisciplinar – integrando ações para aumentar o impacto.
3- Eficiência e produtividade – fazendo mais com menos.
4- Inovação e/ou modernização na oferta de serviços.

links: http://bit.ly/PMPindividual (para modalidade individual) e http://bit.ly/PMPgrupo
(para modalidade em grupo).
Os projetos/trabalhos deverão ser
enviados para o e-mail:
smgmelhorespraticas@prefeitura.sp.gov.br
com cópia para:
mpestagio.pmsp@gmail.com

Clique aqui e veja o edital contendo todas as informações para a participação do prêmio “As Melhores Práticas de Estágio na PMSP”.

SUPERVISÃO ESCOLAR
Lembretes da Supervisão

Acesse na figura abaixo o cronograma de ações da
Equipe Gestora referente ao mês de MAIO:

Início do 2º
bimestre
Posse da nova
Diretoria da
APM
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DIPED - Divisão Pedagógica
Parcerias
O trabalho da Divisão Pedagógica DIPED tem priorizado as parcerias entre os
diversos Núcleos e Divisões: Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), Núcleo de Apoio e Acompanhamento
para Aprendizagem (NAAPA), Divisão dos Centros Educacio-

UNIDADES
EDUCACIONAIS

nais Unificados e da Educação Integral (DICEU), Departamento
de Alimentação Escolar (DAE) e Supervisão Escolar. As parcerias têm o intuito de fortalecer as ações formativas, visando subsidiar as práticas pedagógicas.

Acesse, no link abaixo, o cronograma da Divisão Pedagógica - DIPED referente ao mês de maio:
https://drive.google.com/open?id=0B1qGBCmBUYl1VUcybEZ1YXQ5RTA

CEFAI - Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PAEE
Mensalmente, o CEFAI Guaianases realiza a Formação para
PAEEs. No ano de 2017, a mesma iniciou-se em fevereiro com
Encontros Formativos semanais para o estudo do Decreto
57.379/16 e da Portaria 8.764/16 que incide diretamente na
forma de oferta e realização do Atendimento Educacional Especializado - AEE nas Unidades Educacionais da DRE Guaianases
que possuem Sala de Recursos Multifuncionais - SRM.

No decorrer do ano, as formações seguirão com aprofundamento de conteúdos que potencializem a atuação destes
profissionais no cotidiano educacional.

NAAPA - Núcleo de Apoio e
Acompanhamento para Aprendizagem
Equipe NAAPA Guaianases
Coordenadora: Elisângela Freire de Oliveira Chagas
Psicóloga: Elisandra Felix Vieira
Psicopedagogas: Gisele Oliveira de Brito
Regina Lopes de Lima Baldi
Apoio: Adriana Daleffi

Elisandra, Regina, Elisangela, Adriana, Gisele
“O compromisso do NAAPA firma-se com os (as) educandos
(as) que vivem em situações de risco social e com os (as) que
apresentam modos de ser, agir e aprender que não são hegemônicos e que nos desafiam a reinventar o cotidiano escolar,
o currículo, as relações.”
(Caderno de Debates vol. 1 -http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/
Noticia/Visualizar/ PortalSMESP/Cadernos-de-Debates-do-NAAPA)

