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Destaques do mês
 Dezembro Imigrante
 Digitação - Avaliações de
Desempenho

“Todo ser humano tem o direito de deixar
qualquer país, inclusive o próprio,
e a este regressar”.

Boletim Informativo -

 Encerramento do projeto
“Portas Abertas: Português para Imigrantes”

Declaração Universal dos Direitos Humanos
(Artigo XIII)

 Encontros de Avaliação e
Fechamento de 2017
 Reuniões sobre Atribuição

DEZEMBRO IMIGRANTE 2017

De 01 a 20 de dezembro de 2017, a Secretaria Municipal de Educação promoverá o II Dezembro Imigrante, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A cidade de São Paulo tem recebido, nas últimas décadas,
educandos/as das mais diversas origens internacionais. Até o final de julho do corrente ano, tínhamos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo - RMESP 4.790 imigrantes matriculados, oriundos de 81 países. Esse fato é um lembrete de que estamos vivendo mais uma fase de intensa internacionalização das economias globais, marcada pela mobilização espacial de vários fluxos
populacionais indo e vindo para vários países do mundo, inclusive para o Brasil.
Diante desse contexto, torna-se imperativa a necessidade de realização de ações formativas que possibilitem a reflexão
sobre práticas pedagógicas de valorização da diversidade. Tal iniciativa é destinada a discutir a presença imigrante nas Unidades
Educacionais, propiciando o diálogo entre a escola e as demandas da sociedade. Busca-se, através da compreensão dos processos
migratórios contemporâneos, de seus fluxos e políticas ao longo da história, compreender culturas diferenciadas e promover
aproximações e trocas, para inserção social e fortalecimento da cidadania da população migrante. Com relação a essa temática, a
formação dos profissionais de Educação da RMESP é uma etapa importante para a construção de espaços e práticas pedagógicas
que respeitem a diversidade e promovam uma convivência mais harmoniosa e respeitosa em relação aos imigrantes.
A Diretoria Regional de Educação Guaianases, alinhada a essa discussão, realizará, no dia 04 de dezembro de 2017,
duas atividades formativas envolvendo professores e equipes gestoras de CEIs, EMEIs, EMEFs, EMEFM e CIEJA:
CEU JAMBEIRO
8:30 às 12:30
APRESENTAÇÃO CULTURAL: Sunday Ikechukwu Nkeechi (Sunny),
professor da EMEF Anna Lamberga Zéglio, Ver.
PALESTRA: “Educação: desvendando fontes andinas nos imigrantes
em São Paulo”, com Wilbert Willca Lopez.
Wilbert é sociólogo boliviano, de origem quéchua, Mestre pela USP e
Doutorando em Sociologia na Université Sorbonne Paris 3 - França.
É falante nativo da língua quéchua e coordena o Grupo de Estudos da
Língua Quéchua, voltado a pesquisadores de Ciências Humanas da USP.
Na Bolívia, desde adolescente, é engajado no movimento
indígena e camponês. Formou lideranças rurais jovens.
De 2006 a 2010, como Secretário Nacional do Ministério de
Desenvolvimento Rural e Terras, comandou políticas agrárias
de distribuição da terra.

AUDITÓRIO DA DRE GUAIANASES
13:30 às 17:30
OFICINA: “Literatura de Cabo Verde e a Migração”, com Paulo
Rafael da Silva
PÚBLICO: Professor Orientador de Sala de Leitura; Professor
de Recuperação Paralela; professores participantes do curso
“Educar para a Diversidade”; Professor de Educação Infantil,
Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Professor
de Ensino Fundamental II e Médio e membros das Equipes
Gestoras de CEIs, EMEIs, EMEFs, EMEFM e CIEJA.
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO
DÉCIMO TERCEIRO (Folha 13): Data corte: 01/12


Apontar na tela de frequência: Hora noturna, JEX, TEX e HTE até 01/12, para reflexo no
13º salário.

FOLHA DE DEZEMBRO (Folha 1): Data corte: 09/12
AUXÍLIO REFEIÇÃO



Quantidade de Auxílio Refeição (AR) para o mês de setembro = 16.
Acertar na tela de frequência a devida quantidade de AR para os vigias que não terão o
Recesso Escolar.

FÉRIAS



Conferir se a antecipação das férias consta na folha de todos os docentes da Unidade.
Solicitar a exclusão (Anexo V) caso haja afastamento por Licença Médica sem cadastro no
SIGPEC.

O sistema estará aberto para cadastro das férias dos servidores da equipe gestora e administrativa
nos dias 04 e 05/12. As planilhas estarão na carga a partir de quinta-feira (30/11).

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - VIDA FUNCIONAL
A Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS,
da Secretaria Municipal de Gestão, informa que o prazo previsto
para publicação dos laudos de Readaptação Funcional
no Diário Oficiada Cidade – DOC é de 10 dias.
Para demais informações, acesse o link abaixo:
https://drive.google.com/open?id=10TNpK12ZE0DSbEnODecuLaRFI1ltXBEg

NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O Núcleo de Alimentação Escolar desenvolveu, em parceria
com a Coordenadoria de Alimentação Escolar - CODAE, várias
atividades formativas abordando temas de Educação Alimentar
e Nutricional e Gastronomia, que atingiram professores e merendeiras das Unidades Educacionais. Conheça algumas delas:



“Programa Nutrir - Crianças Saudáveis": formações presenciais dirigidas às
EMEFs, que abordaram conteúdos relacionados à Educação Nutricional e Atividades Físicas.



" Projeto Arte e Sabor 2017" : parceria do Instituto Tomie Ohtake com a CO“
DAE, que promove Encontros Multidisciplinares direcionados exclusivamente
às merendeiras dos Centros de Educação Infantil - CEI da Rede Parceira. Esta
DRE conta com a participação de 08 CEIs: Jardim Helicônia, Laurindo, Vicente
Matheus, Caminhar e Crescer, Verbo da Vida, Astrides Gondim de Souza, Vovó
Augusta I e Pleno Viver.

Como inovação, conquistamos mais um avanço junto à Secretaria Municipal de Educação. A partir do mês de dezembro, os Relatórios de Refeições Servidas dos CEI’s Parceiros serão preenchidos eletronicamente no
Sistema EOL. Para atender a esta demanda, as nutricionistas da SME/CODAE em
atuação na DRE Guaianases realizaram encontros de formação para subsidiar as equipes a operar a nova função no sistema.
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Para anotar na
AGENDA
DEZEMBRO
IMIGRANTE
Data: 04/12
Seminário
Local: CEU Jambeiro
Horário: 9:00 às 12:00
Oficina
Local: Auditório da DRE
Horário: 13:30 às 17:30
DIGITAÇÃO
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO
Data: 12, 13 e 14/12
(conforme cronograma
a ser enviado pelo
Núcleo de Vida Funcional)
Horário: 8:00 às 17:00
Local: Laboratório de
Informática - DIPED
REUNIÕES
ATRIBUIÇÃO DE
AULAS
Local: Auditório da DRE
CEIs
Data: 12/12, terça-feira
Horário: 9:00
EMEIs
Data: 12/12, terça-feira
Horário: 14:00
EMEFs/EMEFM/CIEJA
Data: 13/12, quarta-feira
Horário: 14:00
ENCONTROS DE
AVALIAÇÃO E
FECHAMENTO
DE 2017
Local: CEU Jambeiro
Rede Direta
Data: 11/12, segunda-feira
Horário: 9:00 às 12:00
Público-alvo: Equipe
Gestora das Unidades
Rede Parceira
Data: 12/12, terça-feira
Horário: 9:00 às 12:00
Público-alvo: Diretor e
Mantenedor
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DIPED - Divisão Pedagógica
ENCERRAMENTO DO PROJETO “PORTAS
ABERTAS: PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES”
No dia 11 de dezembro, às 19 horas, no CEU Jambeiro, acontecerá o encerramento do projeto “Portas Abertas:
Português para Imigrantes”.
O projeto é uma iniciativa compartilhada entre a
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a
Secretaria Municipal de Educação, que tem como objetivo
oferecer o ensino da Língua Portuguesa na Rede Municipal de
Ensino em regiões com maior incidência da população imigrante de São Paulo e pouca oferta de cursos de Português.
As aulas foram desenvolvidas em dez polos de diferentes regiões da cidade, sendo um deles no CEU Jambeiro,
localizado no território da DRE Guaianases, que contou com
três turmas, no período noturno, atendendo um grande número de imigrantes e com uma fila de espera de cerca de 100
pessoas.
Diante da relevância de discutirmos as questões sobre imigração, nesse dia contaremos com inúmeras ações
para ampliar as reflexões acerca dessa temática: mesa redonda, palestras, apresentações culturais, além de relatos de estudantes e comunidade participante do projeto.
Considerando a presença de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos imigrantes em nossas Unidades Educacionais, contamos com a presença de todos nesse momento:
equipe gestora, educadores e estudantes.

NAAPA - Núcleo de Apoio e
Acompanhamento para Aprendizagem
Considerando a grande importância da
articulação e do fortalecimento entre os diferentes serviços que compõem a Rede de Proteção
Social, nossa equipe realizou inúmeras ações
junto a esse coletivo.
Acreditamos que as situações de vulnerabilidade e os riscos vivenciados por bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, e que ‘permeiam’ o processo educacional dos mesmos, tendem a diminuir na medida em que os
compromissos coletivos assumidos pelas diversas equipes se
ampliam e se fortalecem. Ao trabalharmos coletivamente,
podemos romper com determinados paradigmas que assolam
as vidas de nossos/as educandos/as. É necessário afetar-se e
responsabilizar-se por suas vidas. Exclusão, violência, miséria, entre outros aspectos, são obstáculos que precisam ser
olhados com indignação!
“Coletivizar ajuda a romper com o fatalismo. (...) tudo de que dispomos na invenção dos modos de vida, e não é pouco, é dos nossos
ideais pactuados de humanidade e dos projetos educativos que construímos para alcançá-los. Isso só se faz por meio do patrimônio de
laços sociais éticos, democráticos e ternos que formos capazes de
acumular e legar às novas gerações.” (Caderno de Debates do
NAAPA: Questões do cotidiano escolar, 2016).

Venha conhecer um pouco mais sobre
o projeto e ampliar suas reflexões!

DATA: 11 de dezembro de 2017 (segunda-feira)
HORÁRIO: 19 horas
LOCAL: CEU Jambeiro

Acesse, no link abaixo, o cronograma da DIPED referente ao mês de dezembro:
https://drive.google.com/open?id=1ZYi74JVHL-xVNpOUQ_3DtAvQ-3XJZWOh

CEFAI - Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão
Serviços de Apoio Intensivo
aos educandos público-alvo
da Educação Especial
Em 30/12/16, foi publicada a Portaria
SME nº 8.824, que institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o “Projeto Rede”, integrando os serviços de apoio para educandos e educandas, público-alvo
da Educação Especial, nos termos do Decreto nº 57.379,
de 13/10/16, e dá outras providências. Esta tem a finalidade de organizar os serviços de apoio intensivo
(alimentação, higiene e locomoção), aos educandos que
dele necessitem.

Nessa Portaria, há a descrição das ações a serem realizadas pelo Auxiliar de Vida Escolar – AVE, bem como dos Supervisores Técnicos (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional) que, como o próprio nome já diz,
supervisionam tecnicamente os mesmos e dão orientações/suporte às equipes escolares mensalmente.
Para mais informações, clique na figura abaixo:

<acesso em 27/11/17, 21h50>
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DICEU - Divisão dos CEUs e da Educação Integral
Oba! Estamos finalizando mais um ano com muito trabalho e sucesso!
Conheça um pouco das ações realizadas pela DICEU:


Aconteceu, dia 23/11, mais uma reunião do projeto “Respeitar é preciso”, no auditório do CEFAI,
com participação de Celinha Nascimento, do Instituto Vladimir Herzog. Houve um grande envolvimento e participação dos presentes.
Próxima reunião: 06/12, das 9h00 às 13h00 e das 13h30 às 17h30, na sala de Web Conferência da UAB CEU Jambeiro



Aconteceu, dia 28/ 11, a abertura do festival de MANCALA AWELÉ, no Clube Esportivo da Penha, com a participação de
cerca de 800 alunos das 13 DREs da cidade de São Paulo. Foi uma grande festa!



No mês de dezembro, as EMEFs Saturnino Pereira e Maria Aparecida Nascimento realizarão Reuniões com os Pais e Responsáveis dos participantes do projeto #tamojunto, ação de prevenção ao uso de drogas e álcool.



Estão em andamento as tradicionais Olimpíadas Estudantis - Fase Regional e Municipal. As competições, que se iniciaram
em 16/10 e irão até 12/12, contam com a participação de todas as EMEFs e da EMEFM da DRE Guaianases:
- Atletismo fase regional (Clube Espéria): 490 alunos inscritos;
- Rugby (CEU Meninos): 25 alunos inscritos, das EMEFs Maria Aparecida do Nascimento e Meire de Jesus Ribeiro;
- Xadrez fase regional (CEU Água Azul): 978 alunos inscritos;
- Xadrez individual fase municipal (Ginásio do Corinthians): participação de alunos de todas as DREs;
- Modalidades coletivas: futsal, vôlei, handebol e basquete;
- Modalidades individuais: atletismo, tênis de campo, natação;
- Modalidades paraolímpicas: ginástica artística e rítmica, Rugby, tênis de mesa e judô.

PROJETO “ARTE NA GAVETA NÃO FORMA PÚBLICO”
Convidamos as Escolas de nossa DRE, a participarem do projeto “Arte na Gaveta não Forma
Público 2017”. A iniciativa visa dar visibilidade a trabalhos de Artes Visuais produzidos por alunos, professores e funcionários das Unidades Educacionais.
Para participar das exposições, entre em contato com a DICEU: 2552-4094 / 2552-9606.
Encerrando a edição de 2017, apresentamos um ensaio fotográfico realizado no Memorial da
Resistência de São Paulo, produzido pelo Supervisor Escolar Ivan Oliveira Moutinho.
Os registros objetivam a preservação da memória e a reflexão sobre a luta de resistência nos
períodos ditatoriais da História dos Brasil.
O Memorial da Resistência, localizado no Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, é um
museu que preserva as memórias da resistência e da repressão políticas do Estado de São Paulo.
O edifício onde funciona sediou o Departamento Estadual da Ordem Política e Social do Estado
de São Paulo (Deops/SP) entre os anos de 1940 e 1983, servindo como uma homenagem aos mártires que lutaram pela democracia no Brasil. “Resistência” permanece em seu nome conjuntamente com a permanência das celas antigas da ditadura e de milhares de relatos que se espalham pelos espaços do prédio.
Local: Hall do Auditório da DRE Guaianases

SUPERVISÃO ESCOLAR
Lembretes da Supervisão

PLANTÃO DA SUPERVISÃO
3397 - 8833
3397 - 8841

