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Destaques do mês

 Novo Manual de Gestão de Pessoas

Ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria
Boletim Informativo produção ou a sua construção.

 Olimpíadas Estudantis

Paulo Freire

 Arte na gaveta não forma público

 Perícia Documental
 Projeto #tamojunto
 Seminário de Hortas
Pedagógicas

Sobre ser Professor

Trata-se de aprender a conjugar o verbo ensinar e aprender em quase todos os tempos e pessoas;
Trata-se de percorrer a cada dia caminhos diferentes; e, quando pensamos que chegamos ao
destino pretendido, já é tempo de se pensar em um novo caminho;
Trata-se de exercitar a humildade todos os dias, reconhecendo que, por mais que saibamos,
nunca teremos todas as respostas; por isso, precisamos instigar a busca, e buscar junto, descobrindo a alegria do encontro;
Trata-se de tratar o outro com respeito, dignidade e humanidade;
Trata-se de crer no ser humano, nos valores humanos, na própria vida;
Trata-se de ajudar alguém a encontrar o seu lugar no mundo e fazer a diferença. E isso através do conhecimento, que é libertador;
Trata-se de rir, chorar, vivenciar, emocionar e emocionar-se, dividindo tristezas e alegrias
com aqueles que estão na lida conosco;
Trata-se de ficar indignado, muitas vezes, de provocar mudanças e de ser provocado por
elas;
Trata-se de tocar o futuro, de construir o futuro por meio do presente;
Trata-se de acolher, de acreditar, de amar; sobretudo, amar o ofício duro, árduo, desafiador,
mas imensamente gratificante de professor!

Sueli Barão Rocha de Souza
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Núcleo de Gestão de Pessoas - Benefícios
A Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS,
torna público o novo procedimento para perícia documental,
a ser adotado a partir do dia 03 de outubro/2017.
Acesse o link abaixo para conhecer o novo procedimento:
https://drive.google.com/open?id=0B2m1zvd5t_ijMC1URzIyZkRFYlU

Novo Manual de Gestão de Pessoas
A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em parceria com a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, divulga a publicação do
novo "Manual de Gestão de Pessoas: procedimentos e normas da Secretaria Municipal
de Educação".
Esta edição atualiza a última publicação da área
(2007) e sistematiza os processos e as normas relacionadas ao tema, bem como consolida modelos de
documentos que contribuem para a melhoria e padronização das rotinas das Unidades Educacionais
e das Diretorias Regionais de Educação.
Clique na figura ao lado para baixar o novo Manual

Núcleo de Alimentação Escolar
DRE Guaianases realiza “1º Seminário de Hortas Pedagógicas”
A Diretoria Regional de Educação Guaianases promoverá, em parceria com a
Faculdade Cantareira, o “1º Seminário de Hortas Pedagógicas”. A iniciativa foi
concebida pelo Núcleo de Alimentação Escolar e conta
com apoio da DIPED.
Data: 07/10/2017, sábado
Horário: das 8:00 às 17:00
Local: Faculdade Cantareira - Rua Marcos Arruda, 729 - Catumbi, São Paulo - SP
Inscrições: Através do link https://goo.gl/xTcXZJ
Vagas: 200
Público: Professores de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, Professores de Ensino Fundamental II e Médio das diversas áreas do
conhecimento, Diretores de Escola, Assistentes de Diretor de Escola, Coordenadores
Pedagógicos, Nutricionistas, Agrônomos, Assistentes Técnicos de Educação I e
Auxiliares Técnicos de Educação.
Comunicado n 52, de 05/09/17 – DOC de 26/09/17, página 26
Acesse o Diário Oficial da Cidade para ler a íntegra do Comunicado.

Para anotar na
AGENDA

ATRIBUIÇÕES
PERIÓDICAS
Toda quinta-feira, na
DRE Guaianases.
Obs.: atentar aos horários
informados por e-mail.

ENCONTRO DE
DIRETORES
E GESTORES
INICIANTES
Data: 26/10, quinta-feira
Horário: 9:00
Local: Auditório da DRE
PROVA SÃO PAULO
18, 19 e 20/10
PROVINHA
SÃO PAULO
18 e 19/10
PROVA EJA/CIEJA
Digital 1ª etapa
A partir de 30/10

REUNIÃO DA
EXECUTIVA DO
CRECE
Data: 1ª terça-feira do mês
Horário: 19:00
Local: Auditório da DRE
REUNIÃO
MENSAL COM
MANTENEDORES
Data: 25/10, quarta-feira
Horário: 9:00
Local: CEFAI
1º SEMINÁRIO DE
HORTAS
PEDAGÓGICAS
Data: 07/10, sábado
Horário: 8:00
Local: Faculdade
Cantareira
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DICEU - Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral
Programa “Visão do Futuro”
Em 30/09, foi realizada mais uma etapa do Programa
Visão do Futuro, na UNIFESP.
Foram realizados atendimentos e
encaminhamentos nos casos de
necessidade de óculos ou de
exames complementares.
Arte na Gaveta
não Forma Público

Olimpíadas Estudantis

Vem aí as Olimpíadas Estudantis!
Preparem-se para uma disputa emocionante que contará
com a participação dos alunos das EMEFs de nossa
região em várias modalidades.
Aguardem maiores informações.

Neste mês, teremos a exposição “Esfero
Programa #tamojunto
Gráficas”, de Onézio Cruz. Serão expostos
desenhos inéditos feitos com caneta esferográfica.
No mês de outubro, acontecerá o curso de atualização do
Programa #tamojunto, com a
Onde: hall do Auditório da DRE Guaianases
participação de escolas municipais da Cidade Tiradentes.
Prêmio “Professor em Destaque 2017”
A formação será realizada em
três momentos, num total de 12
O projeto “Direitos Humanos na Luta Contra
horas de formação. Trata-se de
LGBTFOBIA, realizado pelo professor
uma oportunidade para a continuidade desse importante
Lenilson de Souza Thomaz, da EMEF
projeto de prevenção ao uso de álcool e drogas.
Alexandre de Gusmão, recebeu o 1º lugar no
Prêmio “Professor em Destaque 2017”, na categoria
Fale com a DICEU
Educação em Direitos Humanos.
Nossos cumprimentos a todos os profissionais
2552-4094
e alunos envolvidos!

DIPED - Divisão Pedagógica
Neste mês de outubro, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental participarão de
procedimentos de avaliações externas, a saber:

Simulado ENEM: 04 e 05 – prova objetiva; 06 – redação;

Prova São Paulo: 18, 19, 20

Provinha São Paulo: 18 e 19;

Prova EJA, CIEJA (digital) - 1ª etapa– de 30/10 a 04/12;

Prova EJA, CIEJA (digital) - 2ª etapa– de 16/11 a 04/12;

Prova Semestral: 08, 09, 10 de novembro;
A participação de todos os estudantes, de todas as Unidades envolvidas,
é de grande importância!
Acesse, no link abaixo, o cronograma da DIPED referente ao mês de outubro:
https://drive.google.com/open?id=0B2m1zvd5t_ijYy1LZFJHQWpjNEk
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CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão
Estagiários do Quadro “Aprender Sem Limites”
A Portaria nº 8.764, de 23 de dezembro de 2016, regulamenta o Decreto nº 57.379, de 13 de outubro de 2016, que
“Institui no Sistema Municipal de Ensino a Política Paulistana de Educação Especial, na Perspectiva da Educação
Inclusiva.” A presente legislação estabelece orientações importantes em relação ao gerenciamento dos Estagiários
do quadro Aprender sem Limites. Seguem alguns destaques:
Art. 86 - Caberá aos Estagiários do quadro denominado “Aprender Sem Limite”:
I – auxiliar no planejamento e realização das atividades em sala de aula e demais espaços educativos da UE, sempre sob
a orientação do professor regente da classe;
II – acompanhar os momentos de intervenções pedagógicas do professor e o processo de avaliação para a
aprendizagem;
Art. 87 - Os serviços de apoio descritos nesta Portaria serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes da
SME e legislação vigente, em consonância com o AEE, institucionalizado no Projeto Político-Pedagógico
da U.E , sendo que compete:
I - Ao Professor regente da classe:
b) organizar a rotina da classe para possibilitar a atuação do estagiário conforme o Art. 86 desta Portaria;
c) indicar as atividades que necessitem de apoio do Estagiário que atua junto à classe;
d) orientar o estagiário nas atividades a serem por ele realizadas.
Art. 88 - A indicação do serviço de apoio prestado pelo Estagiário ou AVE será precedida de avaliação do CEFAI.
§ 3º - Estará vedada a organização de formas de atendimento ou estratégias, desenvolvidas pelos profissionais de apoio,
que impeçam o acesso dos educandos e educandas público-alvo da Educação Especial às atividades educacionais com

seu agrupamento/turma/etapa nos diferentes tempos e espaços educativos.

Para refletir, acesse a figura ao lado
e leia a íntegra da publicação.

SUPERVISÃO ESCOLAR
Lembretes da Supervisão

PLANTÃO DA SUPERVISÃO
3397 - 8833
3397 - 8841

NAAPA - Núcleo de Apoio e
Acompanhamento para Aprendizagem
Considerando a complexidade de determinadas situações vivenciadas no cotidiano escolar, sobretudo aquelas relacionadas ao processo de escolarização, é urgente fortalecer
ações parceiras entre os diversos serviços da
Rede de Proteção Social, com vistas à garantia de direitos de nossos/as educandos/as.
Mediante essa questão, a Equipe do NAAPA tem se
empenhado cotidianamente para realizar articulações e
fortalecer as parcerias entre as Unidades Educacionais,
alguns núcleos da DRE G e os demais serviços dessa
Rede.
Até o momento, contabilizamos aproximadamente 241
articulações intersetoriais e intersecretariais, as quais
ocorrem numa ação dialógica, de forma que as contribuições se complementam nas análises da diversidade
da vida e das subjetividades dos sujeitos para assegurar
a permanência de nossos/as educandos/as no ambiente
escolar e garantir, sobretudo, o direito de aprendizagem.

