BOLETIM INFORMATIVO – DRE Guaianases
Ano II - 4ª edição - Junho/2018

Destaques do mês
 Ações DICEU
 Cronograma mensal
 Currículo da Cidade
 Orientações PDDE

“[...] exercendo-se, faz surgir um modo de ver.
E, no limite, se as análises que permitem esse
advento são, à primeira vista, ácidas e corrosiBoletim
Informativo
vas
– em uma
palavra, desnorteadoras
–, é porque são, ao mesmo tempo, cheias de esperança,
cadenciadas pelo metrônomo da história, quer
dizer, por um ritmo que se abre para o novo,
para o porvir” (PEREIRA, 2000).

NAAPA compartilha
O Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem - NAAPA parte do pressuposto de que a subjetividade de nossas
crianças é constituída por inúmeras determinações, dentre elas, históricas e culturais, e de que, a partir das relações com outras
pessoas, as crianças são humanizadas e, dessa forma, vão se apropriando do mundo, na medida em que, estando nele, criam e
recriam novas formas de ser, de pensar e de agir.
Ao refletirmos sobre a violação dos direitos da infância e da juventude, avançamos na compreensão das dimensões do sofrimento ético-político que nossos educandos vivenciam. Compreendemos que a privação de seus direitos é um fenômeno mundial,
social e histórico que envolve determinantes econômicos, políticos e jurídicos, além de atingir todas as classes socioeconômicas. Pensar em ações que acolham as necessidades de nossas crianças e suas famílias requer o estreitamento das relações dos
distintos serviços que lidam com a garantia de direitos, a partir de articulações mais consistentes e mais horizontais.
Durante nosso percurso, avançamos em nossas intervenções, superando o movimento que apenas detecta os fenômenos que
assolam as Unidades Educacionais (vulnerabilidade, agressividade, desafios no processo de escolarização, entre outros) e alcançando intervenções mais precisas no campo pedagógico, em parceria com os diversos serviços de nossa Diretoria, afinal, essa é
a principal função de nossa equipe (Portaria nº 7.849, de 01/12/2016, incisos I -VI ).
Apoiamos e acompanhamos nossas Unidades Educacionais a partir do exercício da escuta, da acolhida, do cuidado, da construção e, sobretudo, da ampliação da análise dos fenômenos que vão para além das raízes individuais ou familiares do sujeito e,
muitas vezes, podem encobrir a realidade dos fatores responsáveis pelo sofrimento de nossos estudantes.
Produzimos, no caminho, um novo modo de ver e de construir. Consideramos que se as intervenções e o apoio que promovemos
no nosso caminhar se caracterizam como “ácidas e corrosivas – em uma palavra, desnorteadores -, é porque são cheias de
esperança” e de uma intenção de colaborar com a construção de estratégias que, de fato, superem os desafios vivenciados em
nossas escolas, sobretudo nas situações de alta complexidade, relacionadas à vulnerabilidade social, que afetam, também, o processo de escolarização.

Fotos das ações do NAAPA

Para saber mais

Contatos Rede de Proteção
Relatório de Encaminhamento - CEI / EMEI
Relatório de Encaminhamento - EMEF / EMEFM / CIEJA

Equipe NAAPA – 2018: Regina (Psicopedagoga), Gisele (Psicopedagoga), Elisandra (Coordenadora), Adriana (Apoio), Lucilene (Psicóloga)
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NÚCLEO DE PTRF / PDDE

Para anotar na
AGENDA

Orientações PDDE
Acesse, nos links abaixo, orientações sobre as Verbas Federais:
Boletim Informativo PDDE_maio 2018
Informações_FNDE

ATRIBUIÇÕES
PERIÓDICAS
Data: toda quinta-feira
Horário: a partir das 8:00
Local: Núcleo de
Movimentação de Pessoal

Orientações PDDE 2018
ENCONTROS COM
DIRETORES
INICIANTES
Datas: 13 de junho
Horário: 9:00
Local: Auditório da DRE

PORTARIA_custeio e capital
Relação de materiais
VERBAS FEDERAIS 2018_Reunião de Diretores

REUNIÕES
DO CRECE
Data: 1ª terça-feira do mês
Horário: 19:00
Local: Auditório da DRE

Fale com o Núcleo PTRF / PDDE
3397-7686
3397-7675

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO
Folha de Pagamento JUNHO/2018


PDE: 1ª parcela 2018: até o momento não foi publicado decreto com os critérios de antecipação. Contudo,
solicitamos que a frequência e a jornada docente estejam em dia.



PAGAMENTO RETROATIVO: Auxílio Refeição retroativo ao mês 06/2017 e Vale Alimentação retroativo
ao mês 07/2017.



RECADASTRAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: Nos termos do Artigo 6º, do Decreto nº
57.768/2017, informamos que, após consulta ao DGF/ SMG, o recadastramento anual realizado na data do
aniversário deverá gerar atualização de cadastro apenas se houver alteração do endereço do servidor. Orientamos conferir o comprovante de residência no recadastramento. Se houver alteração, encaminhar requerimento
com cópia do endereço atualizado, através de memorando, para o recadastramento do benefício.



PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º (ANIVERSARIANTES DE JULHO A DEZEMBRO) Conferir a antecipação de 13º dos servidores que solicitaram. Caso não esteja nesse primeiro processamento, conferir no próximo (11/06).



AUXÍLIO REFEIÇÃO: Quantidade de Auxílio Refeição (AR) para o mês de junho = 20
R$18,46 por dia trabalhado = R$369,20



AUXÍLIO TRANSPORTE: Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de julho = 21

Fale com o Núcleo de Pagamento
3397-7676 (Elisângela)
3397-7677 (Vitor)

3397-7678 (Sidnéia)
3397-7680 (Ivan)
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DIPED - Divisão Pedagógica
Implementação do Currículo da Cidade na DRE G
Neste mês de junho, a DIPED dá continuidade aos encontros das formações de Implementação do Currículo da Cidade
no Ensino Fundamental, finalizando, assim, um dos movimentos entre professores e gestores para garantia de acesso,
conhecimento e articulação entre a teoria e a prática nas nossas escolas. Salientamos que é de fundamental importância
que as Unidades Educacionais continuem os estudos para Implementação do Currículo, promovendo discussões nos
horários coletivos, nas reuniões pedagógicas e em outros momentos possíveis. Propomos, ainda, que nos próximos encontros de Implementação do Currículo os professores representantes compartilhem, por meio de relatos, fotos ou vídeos, como tem se dado esse movimento na Unidade.
#DICA: Diante desse processo de Implementação do Currículo
da Cidade, é importante a revisitação dos Planos de Ensino 

Próximas datas (Informações como locais e horários: vide
cronograma de ações)

Lembramos aos professores que estão participando da
Implementação do Currículo:
Para terminar o curso, é preciso responder ao questionário
em: patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/curriculo

Quem ainda não tiver o e-mail institucional, basta entrar
em: office365docente.sme.prefeitura.sp.gov.br e seguir as
instruções.

Ensino Fundamental I: 12/06, 26/06 e 03/07;
Língua Portuguesa: 08/06 e 21/06;
Matemática: 05/06 e 18/06;
Ciências: 12/06;
Inglês: 14/06;
Artes: 07/06 e 29/06;
Geografia: 11/06 e 25/06;
História: 14/06 e 26/06;
Educação Física: 14/06.

Acesse, na figura ao lado, o
cronograma de ações da
DIPED referente ao mês
de junho:

SUPERVISÃO ESCOLAR
Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal
de ações da Equipe Gestora

Plantão da
Supervisão
3397-8833
3397-8841

ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Períodos de estudo e elaboração:


de 21/05/2018 a 06/06/2018: discussões nas Unidades Educacionais (profissionais, educandos e comunidade
escolar);



de 07 a 08/06/2018: encaminhamento da síntese das discussões para a DRE (comitê regional);



de 10 a 14/09/2018: plenárias envolvendo representantes de UEs, colegiados e outras secretarias.
smedreguaianasesadm@sme.prefeitura.sp.gov.br
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CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão
Supervisor Técnico – ST
Segundo a Portaria 8824/16, Art. 1º, parágrafo único, o “Projeto Rede” tem como objetivo dar suporte técnico de
apoio intensivo, necessário para locomoção, alimentação e higiene dos educandos (as), público-alvo da Educação
Especial, a fim de que esses possam se organizar e participar efetivamente das atividades desenvolvidas pela Unidade
Educacional, junto com seu grupo/classe.
Esse suporte é prestado pelo profissional denominado Auxiliar de Vida Escolar - AVE, que é supervisionado pelo Supervisor
Técnico - ST, ambos contratados pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM.
Segundo o artigo 4º, esse Supervisor Técnico tem por atribuições:
I - apresentar-se à direção da U.E devidamente uniformizado e identificado;
II - supervisionar tecnicamente a atuação dos AVEs e relatar anomalias à Coordenação Técnica;
III - oferecer suporte e orientações técnicas às equipes escolares e pais, sobre as respectivas áreas de atuação (Fisioterapia e Terapia Ocupacional), a fim de sanar as situações adversas inerentes ao processo de inclusão;
IV - analisar os relatórios da Rotina Diária dos Alunos, realizados pelo AVE;
V - realizar avaliação funcional na U.E. em que o educando ou educanda são atendidos pelo AVE, mediante autorização
da família, formalizada por meio do preenchimento de Termo de Consentimento;
VI - realizar avaliação funcional o educando ou educanda que não são atendidos pelo AVE, mediante solicitação da DRE/CEFAI e
autorização da família, formalizada pelo preenchimento de Termo de Consentimento;
VII - realizar a prescrição de tecnologia assistiva, materiais específicos e mobiliários, quando necessário;
VIII - informar a DRE/ CEFAI casos de necessidade de AVE para educandos ou educandas identificados durante as visitas;
IX - ministrar aulas nos cursos de capacitação;
Para saber mais
X - participar da elaboração do material escrito informativo.

Clique na figura ao lado para saber mais sobre o ST

DICEU - Divisão dos CEUs e da Educação Integral
CAMPEONATO DE XADREZ - Aconteceu, nos dia 04 e 05 de maio, no CEU JAMBEIRO, o nosso Campeonato Regional de Xadrez por Equipe, envolvendo 18 escolas e cerca de 880 alunos em várias categorias.
Foi um sucesso! Parabenizamos a todos os participantes!
FINAL MUNICIPAL DE XADREZ - Nossas escolas foram classificadas para a Final Municipal de Xadrez por Equipe, que
acontecerá nos dias 19 e 20 de junho, no Sport Club Corinthians Paulista - Salão Nobre. A abertura oficial ocorrerá dia 19/06, às
10h. Vamos torcer pelos nossos alunos!!!
ARTE NA GAVETA NÃO FORMA PÚBLICO - Projeto desenvolvido com a curadoria da DICEU, que utiliza o espaço
externo da área do Gabinete para a exposição. Os objetivos desse projeto são fomentar e valorizar a criatividade de nossos talentosos artistas. Neste mês, venham prestigiar a exposição da Professora Andrea Mota, da EMEF Senador Luis Carlos Prestes,
dividida em duas etapas: Artes Abstratas e Mulheres de Chapéu. Lembrem-se de assinar o Livro de Ouro da Exposição!
MANCALA - Inicia-se, no dia 5 de junho, a formação de novos instrutores, no auditório do CEFAI.
Após a formação, esses instrutores irão atuar nas escolas de nossa DRE.
FLORBALL - Um esporte jogado com taco e bolas plásticas (Futebol de Taco), por equipes compostas por 5 jogadores de linha
e um goleiro. Essa nova modalidade das Olimpíadas Estudantis, que envolve todas as idades, foi iniciada na DRE Guaianases
com um grupo de estudos. O objetivo é que a prática desse antigo esporte, ainda pouco divulgado, seja ampliada para todos os
CEUs do Município de São Paulo. Estamos na expectativa!
LIAN GONG - O Programa de Promoção à Saúde com Práticas Integrativas e Complementares - PROSPIC consiste em
promover ações para a adoção de uma cultura de saúde no trabalho, visando o bem-estar físico, mental e emocional dos servidores públicos municipais. O programa inclui a prática do LIAN GONG, exercícios terapêuticos simples, de fácil aprendizado e
execução, que será oferecida para todos os servidores da DRE Guaianases, e tem como metas: melhorar a saúde e a qualidade de
vida, minimizar o índice de stress, diminuir o adoecimento e reduzir o índice de Licenças Médicas.
Conheça mais sobre o programa: www.prefeitura.sp.gov.br/prospic

