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“Todos são sujeitos quando se diferenciam, 

trabalham juntos e desenvolvem 

uma identidade profissional .” 

Francisco Imbernón  

 

Acompanhamento Formativo 

A formação continuada é extremamente relevante para 

nosso fazer pedagógico, pois, dentre muitos pontos, subsidia 

nossa prática, tornando-a intencional, diretiva e assertiva. 

Sendo assim, com o objetivo de auxiliar as Unidades Educa-

cionais em suas reflexões, análises de dados e possíveis en-

caminhamentos, a equipe da Divisão Pedagógica - DIPED, 

desta Diretoria, desde março, tem comparecido às UEs, para, 

em conversa com as Equipes Gestoras, refletir sobre possibi-

lidades para que os estudantes avancem em suas aprendiza-

gens.  

Além disso, estão marcados para este mês encontros 

com Coordenadores Pedagógicos - CPs, para tratar de dife-

rentes temáticas (plano de ação, sondagens de escrita e mate-

mática), bem como encontros com as Equipes Gestora e Do-

cente, para devolutiva da Prova São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desdobramentos do Movimento de 

Atualização Curricular da Educação Infantil 

 

Em continuidade ao movimento de Atualização Cur-

ricular da Educação Infantil, partindo do documento Currí-

culo Integrador da Infância Paulistana e considerando a 

extrema importância da participação das Equipes Gestoras 

nas ações do território da DRE Guaianases, no mês de abril 

será realizada uma formação incluindo CPs e Diretores da 

Rede Direta e CPs da Rede Parceira, entendendo  a potência 

que esses atores têm na difusão de discussões junto aos do-

centes, às famílias e às crianças. 

Essa formação terá como objetivo a ‘escuta’ de toda 

a comunidade educativa da região, através de seus represen-

tantes (CPs e Diretores), para demarcar o que pensam sobre 

o Currículo da Infância e o que fazem a partir dele. Acredi-

tamos que a participação efetiva nesse processo de discus-

são do Currículo torna o documento vivo, dinâmico, legíti-

mo e democrático. Acesse, na figura abaixo, o cronograma de 

ações da DIPED referente ao mês de abril: 

2557-0508 

2553-6885 

2554-4475 

https://drive.google.com/open?id=1Dy5a7RCy5KiGHOEmSKgLMQfpVcJJrnT2
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ATRIBUIÇÃO 

DE AULAS 

Data: toda quinta-feira 

Horário: 8:00 

Local: Núcleo de 

Movimentação de Pessoal 

 
 

 

ENCONTRO COM 

DIRETORES 

INICIANTES 
Datas: 18/04 

Horário: 9:00  

Local: Auditór io da DRE  
 

 

 

REUNIÕES 

DO CRECE 

Data: toda 1ª terça-feira 

do mês 

Horário: 19:00 

Local: Auditór io da DRE  

Para anotar na 

AGENDA 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO 

Folha de Pagamento - orientações para o mês de ABRIL 

 

Conferir férias de professores ingressantes em dezembro/2017 e janeiro/2018. 

 

Conferir opção de jornada 2018.   

 

 

AUXÍLIO REFEIÇÃO 

Quantidade de Auxílio Refeição (AR) para o mês de março = 21 

R$17,30 por dia trabalhado = R$363,30 

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de maio = 21 

                  DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA WEB 

Prazo prorrogado 

Até 31 de maio!!! 

       Obrigatório para todos servidores ativos e inativos. 

         O anterior formato de realização, via formulário, 

                                não será mais válido. 

             
   Clique na figura acima para fazer a declaração. 

 

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - BENEFÍCIOS 

NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Projeto Hortas Pedagógicas 

 

Em 2017, a DRE Guaianases iniciou o Projeto Hortas Pedagógicas, que 

tem como objetivo proporcionar formação técnica à Comunidade Escolar 

com vistas a subsidiar a implantação ou implementação de hortas nas 

Unidades Educacionais, utilizando-as como instrumento pedagógico de 

Educação Ambiental e Alimentar. 

 

O Projeto conta com uma estagiária de Agronomia que fica encarregada de 

orientar, realizar cursos e dar apoio técnico aos profissionais das UEs, sob 

supervisão de um Engenheiro Agrônomo da Coordenadoria de Alimentação Escolar - CODAE. 

 

Na primeira etapa do Projeto, foi realizada a Formação com as Unidades Polos (EMEF CEU Iná-

cio Monteiro, EMEF CEU Lajeado, EMEI Gianfederico Porta, CEI Inconfidentes e CEI Antônio 

Ferreira Lima), cujos participantes serão multiplicadores de conhecimento e informações sobre 

Hortas Pedagógicas para as demais UEs.  

 

A segunda etapa do Projeto consiste na implementação de uma Horta Experimental, no prédio do Cen-

tro de Formação a Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, que será utilizada como instrumento pedagó-

gico para os cursos que serão ministrados para as Unidades que possuem temáticas voltadas à 

Educação Ambiental e Alimentar no seu Projeto Político-Pedagógico.  
 

 

Responsáveis: Engenheiro Agrônomo (Bruno Otávio Teixeira Mendes), Estagiár ia de Agronomia (Virginia V. S. Silva)  

e Nutricionistas da CODAE. 

https://www.declaracaofamilia.iprem.prefeitura.sp.gov.br/
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NÚCLEO DE BENS PATRIMONIAIS 

                          INCORPORAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS  

                          Atenção às informações referentes aos Repasses  

REDE DIRETA  

PTRF 

Tendo em vista o período de execução do PTRF 1º REPASSE /2018, de 01/11/2017 a 30/04/2018, ressaltamos que 

a Solicitação de Incorporação de Bens Patrimoniais deverá ser realizada somente após todas as aquisições com o 

valor de Capital serem efetuadas. 

PDDE BÁSICO 

Considerando que o valor referente à 2ª PARCELA PDDE/2017 foi depositado no final de Dezembro de 2017 e o 

período de execução ter sido no início de 2018, informamos que os Bens Patrimoniais adquiridos com Verba de 

Capital do respectivo repasse serão incorporados juntamente com os bens adquiridos com a 1ª PARCELA 

PDDE/2018. 

 Ao concluir as aquisições de Bens Patrimoniais com os repasses acima citados, a Unidade deverá enviar Me-

morando de Solicitação de Incorporação de Bens Patrimoniais especificando “Bens 

Adquiridos com 1ª PARCELA PDDE/2018”. 

REDE PARCEIRA 

ADICIONAL 2017 

A Solicitação de Incorporação de Bens Patrimoniais adquiridos com o ADICIONAL/2017 

deverá ser realizada somente após a aprovação da Prestação de Contas, realizada pelo Núcleo de Parcerias. 

DICEU – Divisão dos CEUs e da Educação Integral 

Com a chegada do período chuvo-

so, a atenção contra as doenças pro-

vocadas pelo Aedes Aegypti deve 

ser redobrada. Por esse motivo, es-

tão sendo constituídos os Grupos 

Internos de Controle da Dengue, 

Chikungunya, Zika e Febre Ama-

rela em todos os equipamentos educacionais (Redes 

Direta e Parceira), inclusive nos Núcleos e Divisões da  

DRE Guaianases. 

A prevenção é o melhor remédio! 

            

Dia 14 de abril, ocorrerá o 

primeiro mutirão de reavalia-

ção do Programa Visão do 

Futuro deste ano, que conta-

rá com a participação de 29 

escolas da nossa DRE. 

Fiquem atentos aos e-mails de orientação. 

SUPERVISÃO ESCOLAR 
Clique na figura abaixo para acessar o 

cronograma mensal de ações da 

Equipe Gestora 

3397-8833 

3397-8841 

Aniversário da Cidade Tiradentes 

Dia 21, será comemorado o aniversário do bairro Cida-

de Tiradentes. Estão previstas para o dia diversas ativi-

dades para festejar a data, entre elas o tradicional Des-

file Cívico. Convidamos todas as Unidades Educacio-

nais do território para participação nessa grande festa! 

                   

2552-3661 

https://drive.google.com/open?id=1h-3W-hqjM8tbs5LAyRANnasNG28V1eJZ


 4 

 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

Considerando a Educação dos Indivíduos Surdos, conforme explícito no nos 

termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005; dos arts. 

24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do 

Plano Nacional de Educação 2014 a 2024 (4.7), a Educação Bilíngue deve 

ser ofertada obrigatoriamente aos educandos surdos na Educação Básica, em que a Língua Bra-

sileira de Sinais – Libras possa promover a autonomia dos educandos sob a perspectiva de 

sujeito Surdo em sua identidade e cultura. 

A oferta do Atendimento Educacional Especializado - AEE bilíngue consolida-se com práticas efetivas nas UEs 

através da ação do Professor de Atendimento Educacional Especializado - PAEE e da articulação do Professor de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI. 

A Diretoria Regional de Educação Guaianases vem promovendo ações para atendimento à demanda de Educandos 

Surdos matriculados nas Unidades Educacionais, construindo uma proposta de Educação Bilíngue nos distritos 

de Guaianases, Lajeado e Cidade Tiradentes. Atualmente, a DRE conta com 2 instrutores e 9 intérpretes, os quais 

atuam no acompanhamento de educandos/as surdos/as nas salas regulares, na formação de professores nos horá-

rios coletivos e na oferta de oficinas de Libras à comunidade, realizadas no CEU Água Azul.  

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

Clique nas figuras abaixo para conhecer um pouco da legislação vigente: 

NAAPA -Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem 

Considerando  a importância das parcerias estabelecidas entre os distintos serviços da Rede de Pro-

teção Social frente ao combate à violação de direitos que interfere no processo de escolarização de 

nossos/as educandos/as, e em busca de estratégias de acolhimento, enfrentamento e superação de 

situações de alta complexidade vivenciadas por eles/elas, uma das ações da equipe do NAAPA é a 

realização de Reuniões de Rede Extraordinárias junto aos equipamentos da Saúde, da Assistência 

Social e do Conselho Tutelar, entre outros. 

Normalmente, após a realização de Itinerâncias à Unidades Educacionais e o acolhimento das situações, há uma 

discussão com as Equipes Gestora e Docente, que apontam práticas relacionadas ao processo de escolarização. 

Uma vez que a situação requer ações que extrapolam o fazer pedagógico, busca-se, de acordo com cada necessida-

de, apoio de outros serviços, inclusive durante a Reunião de Rede Extraordinária, a partir  da qual se reúne um 

conjunto de olhares e são propostas, também junto às famílias, novas perspectivas voltadas à garantia de direitos 

de nossos/as educandos/as.  

Acreditamos que o fortalecimento da Rede, sobretudo com o comprometimento de cada serviço, contribui não 

apenas para a superação dos desafios apresentados pontualmente, mas principalmente para uma política pública  

engajada, articulada e, consequentemente, mais eficaz. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
https://drive.google.com/open?id=1vx6A-RQcH1yPjQ5CRXintggojjLeYaCv
https://drive.google.com/open?id=1Lct4lJy3W8V-vOq0OgyAemLijTFpE8r6

