BOLETIM INFORMATIVO – DRE Guaianases
Ano I – 6ª edição - Agosto/2017

Destaques do mês

 15 anos dos CEIs
 Lembretes da Supervisão


Prestação de contas PTRF 1º Repasse



Cartão de débito do PTRF



Portaria 5.045/2017

Para anotar na agenda
 Campeonato de xadrez por
equipe
 Comemoração -15 anos dos
CEIs
 Congresso Técnico de Bandas
e Fanfarras
 Formações do CEFAI
 Vozes Estudantis em
Movimento - VEM

“Acho que educar é como catar piolho na cabeça de
criança. É preciso ter confiança, perseverança e um
certo despojamento. É preciso, também, conquistar a
Boletim Informativo confiança
de quem se quer educar para fazê-lo deitar
DRE
Guaianases
no colo e ouvir histórias.” Daniel Munduruku
Comemorativos - CEI 15 anos
Em agosto, comemoramos 15 anos que os Centros de Educação Infantil (CEIs) fazem
parte da Secretaria Municipal da Educação. Para celebrar, teremos um Seminário com
atividades que ressaltam as práticas dos profissionais. Dentre elas, palestras e oficinas que
enriquecem as ações pedagógicas. O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, no CEU
Inácio Monteiro, tendo como público Gestor es, Educador es, Famílias/bebês e cr ianças dos
CEIs das Redes Parceiras Particular e Indireta, da Rede Direta e das EMEIs, que serão
convidados para participar de vivências/experiências/reflexões. Contaremos, ainda, com a
participação da pesquisadora Professora Bete Godoy que irá proferir a palestra.
Além disso, no dia 23 de agosto, mais de 1200 profissionais das Redes Parceiras Particular
e Indireta participarão de Oficinas promovidas por profissionais de diversos segmentos da
Educação: coordenadores(as) de CEIs e EMEIs, professores(as) de EMEFs e profissionais de
diferentes setores da DRE G (Alimentação, DIPED, CEFAI e NAAPA). Dentre outras
temáticas relacionadas à prática pedagógica no CEI, serão discutidas as Relações ÉtnicoRaciais, o Brincar Inclusivo e a Linguagem de Programação e Robótica com brinquedos.

AGOSTO INDÍGENA
No dia 18 de agosto, sexta-feira, acontecerá a III
Mostra Cultural - Agosto Indígena. Neste dia, no
teatro do CEU Inácio Monteiro, das 8h30 às 13h,
contaremos com a apresentação de danças indígenas, a
palestra “Relações Étnico-raciais na escola: a questão
indígena” e uma oficina de artesanato indígena.
Nesta mostra, teremos a participação de um
representante de cada equipe gestora dos Centros de
Educação Infantil (CEIs), das Escolas Municipais de
Educação Infantil (EMEIs) e das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental (EMEFs). Além da equipe
gestora, participarão um professor de cada CEI e
EMEI, bem como um professor de cada ciclo do
Ensino Fundamental (Alfabetização, Interdisciplinar e
Autoral).
Palestrantes: Dr. Christian Fernando dos S. Moura e
Avani Fulnio.

Acesso ao material de formação e estudos da DIPED:
https://padlet.com/ju_mutafi/9zp8upcupxw1

ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO DA
CIDADE DE SÃO PAULO
No mês de agosto, a primeira versão do documento
Currículo da Cidade de São Paulo estará disponível,
no Sistema de Gestão Pedagógica (SGP), para mais um
movimento de escuta (consulta pública), apreciação e
análise pela comunidade educativa da Rede Municipal
de Educação (RME). Professores e equipes gestoras
terão acesso aos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, produzidos para todos os anos do
Ensino Fundamental, nas diferentes áreas do
conhecimento, e poderão sugerir alterações, inclusões e
exclusões. As análises e sugestões podem ser realizadas
nos momentos coletivos, em pequenos grupos e
registradas por um representante, bem como
individualmente.
Ressaltamos que essa versão foi produzida pelos
grupos de trabalho, entre março e junho, a partir da
análise dos documentos da RME, da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e da pesquisa pública
realizada com professores e estudantes através de
formulários on-line.
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CEFAI - Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão
Formações do CEFAI
As formações realizadas pelo
CEFAI para intérpretes, instrutores,
estagiários (as), AVEs e PAEEs
visam contribuir com a gestão e
planejamento das ações destes
profissionais, potencializando a reflexão sobre a prática
para a qualificação dos serviços da Educação Especial e
o apoio ao processo de escolarização dos educandos e
educandas com deficiências, TGD e Altas Habilidades/
Superdotação.

DICEU - Divisão dos Centros Educacionais
Unificados e da Educação Integral
Vem aí o “VEM”
(Vozes Estudantis em Movimento)
Este evento tem o intuito de incentivar os Grêmios
Estudantis,
as Assembleias Estudantis e as
Comissões de Mediação de Conflitos, dando voz aos
alunos e exaltando o protagonismo juvenil.
Data: 11/08/17.
Local: Centr o Cultur al de For mação Cidades
Tiradentes.
Maiores informações serão enviadas por e-mail.
Fique atento!

Projeto “Arte na Gaveta não forma Público”
Exposição do mês
Desenhos da aluna Leslie V itória de Carvalho
Almeida, 8°B, da EMEF Mailson Delane.
Local: hall do Auditór io da DRE
A formação para a Equipe Gestora visa contribuir
com a institucionalização do AEE no PPP e,
consequentemente, para o gerenciamento dos serviços
de Educação Especial na UE. No segundo semestre,
realizaremos reuniões especificas com os CPs - sempre
bem vindos nas formações obrigatórias dos AVEs,
PAEEs, estagiários (as), intérpretes e instrutores.

Caso tenha algum trabalho para expor,
entre em contato conosco.
2552-4094

Campeonato do Xadrez por equipe – Regional
Quando?
17 e 18 de agosto.

“Onde quer que haja mulheres e homens, há
sempre o que fazer, há sempre o que ensinar,
há sempre o que aprender.”
Paulo Freire

Os vencedores da nossa região
participarão da
grande final nos dias 28, 29 e 30.
Vamos preparar nossos alunos e torcer por eles!!!

Congresso Técnico do Festival de Bandas
e Fanfarras – Etapa Regional

Fale com o CEFAI
2554-1167
2553-3266

Na segunda quinzena de agosto, será realizado o
Congresso para a organização do Festival que
ocorrerá em Setembro.
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SUPERVISÃO ESCOLAR

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS
VIDA FUNCIONAL

Lembretes

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

da Supervisão
Acesse, na figura abaixo, o cronograma de ações
da Equipe Gestora referente ao mês de AGOSTO.

Núcleo de Gestão de Pessoas
Vida Funcional
Cleonice - 3397-7696

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO

NÚCLEO DE APM/PTRF/PDDE

AUXÍLIO REFEIÇÃO: máximo a r eceber = 23 dias.
Recesso x CEI – apontar ARE (eventuais) para os servidores que
trabalharam em Unidades Pólo no mês de julho. A Unidade de
Exercício

deverá

encaminhar

a

frequência,

através

de

memorando, para a Unidade de Lotação fazer o apontamento na
tela de frequência do SIGPEC.
Obs.: Para os servidores com acúmulo, as ocorrências de

Prestação de contas PTRF - 1º Repasse
A data de entrega da prestação de contas do PTRF 1º Repasse 2017 será dia 07/08/2017 e deve ser
composta dos seguintes documentos, conforme
portaria 4.554/2008:

desconto do Auxílio Refeição (EAR) devem ser cadastradas no

1. Arquivo com as planilhas eletrônicas (gravados

SIGPEC nos dois vínculos, para reflexo do desconto.

em CD, pen-drive ou por e-mail);

Senha SIGPEC: Em caso de inclusão/exclusão de acesso ao

2. Ofício de encaminhamento;
3. Planilha de dados e de despesas;

SENHAS
Senha Holerite Eletrônico: www.prefeitura.sp.gov.br/areaprivada
As unidades contam com dois servidores autorizados para gerar
a senha.

4. Modelos I, II, III, IV e V;

Senha para consignado: O servidor deverá entrar no site e seguir
as instruções para gerar senha: www.portaldoconsignado.org.br

poupanças nas variações 1 e 51(período de 04/02 a
03/08/2017);

Manter atualizado o e-mail do servidor no SIGPEC.
Caso o servidor encontre problemas para criar a senha, deverá
enviar e-mail para: smg-cogep-derh2@prefeitura.sp.gov.br, do
próprio
e-mail cadastrado no SIGPEC para retorno das providências.
SIGPEC, deverá encaminhar e-mail para:
elisangelasoares@prefeitura.sp.gov.br, anexando os formulários
preenchidos. A senha de acesso tem validade por 60 dias.

5. Extratos bancários da conta corrente e

6. Cópias dos cheques nominativos cancelados;
7. Cópias das notas fiscais com devidos carimbos;
8. Planilhas de pesquisas prévias de preços;
9. Anexo 6 - Opção de porcentagem para 2º
repasse 2017;

10. Atas de prioridades da prestação de contas e
parecer do Conselho Fiscal;

Núcleo de Gestão de Pessoas
Pagamento
3397-7676

11. Requerimento de pagamento do 2º repasse 2017.
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Cartão de débito da conta bancária do PTRF

Portaria 5.045 - altera os períodos dos repasses do
PTRF –2017

A forma de pagamento das despesas do PTRF ainda
deverá ser realizada com cheques nominativos, mesmo
que a APM receba o cartão de débito. O uso do cartão de
débito só será permitido após publicação de alterações
nas portarias do PTRF e a devida autorização da DRE-G/

O período dos repasses do PTRF ficou estabelecido em
conformidade com a portaria 5.045, de 13 de junho de 2017 que
altera a Portaria nº 4128, de 05 de Maio de 2017, a qual divulga
os valores do Programa de Transferência de Recursos
Financeiros – PTRF, às Associações de Pais e Mestres – APMs,
das Unidades Educacionais da Rede Municipal Direta de
Ensino, e APMSUACs dos Centros Educacionais Unificados.

Núcleo APM/PTRF/PDDE

O artigo 1º altera as datas do anexo VII que fica como segue:
Períodos:
1º Repasse a partir de 04/02/2017 a 31/07/2017.

3397-7675/7686

Prestação de contas: De 01/08/2017 a 07/08/2017.
2º Repasse a partir de 01/08/2017 a 31/10/2017.

NÚCLEO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PARA APRENDIZAGEM
Ações do NAAPA junto às UEs e aos demais serviços da Rede de Proteção Social
1º semestre

“(...) Não há, assim, respostas ou caminhos prontos: as estratégias de atuação das equipes do NAAPA
têm sido construídas coletivamente, são traçadas de forma participativa com todos(as) os(as) seus/suas
parceiros(as): nas formações, no chão da escola, nos grupos de trabalho, nos contatos com as
instituições da saúde, da assistência social, com os grupos que habitam o território da escola. Vozes,
coletivos, mobilizados em torno da ideia, há tanto tempo buscada, da realização do direito à educação
para todos e todas.” (Caderno de Debates do NAAPA. Questões do cotidiano escolar – vol.2, p. 13)
ITINERÂNCIAS

ACOLHIMENTO

NO NAAPA

ARTICULAÇÃO
CAPS

ARTICULAÇÃO
CONSELHO
TUTELAR

ARTICULAÇÃO
UBS

ARTICULAÇÃO
CRAS

ARTICULAÇÃO
CREAS

ARTICULAÇÃO
SAICA

40

15

18

25

17

05

05

01

REUNIÃO DE
REDE

INTERSETORIAL
Guaianases
Lajeado
Cidade Tiradentes

ARTICULAÇÃO
FAMÍLIA

ARTICULAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS

REDE COLABORATIVA/DRE
(SUPERVISÃO; DIPED/CEFAI; DICEU)

09

12

09

09

27

UEs

NAAPA
2557-7343

