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Destaques do mês
 Campanha CEI Amigo do
Peito
* Documentação médica
* Vozes Estudantis em Movimento - VEM
* II Seminário Currículo e
Avaliação Educação Infantil

Agosto Dourado - mês do aleitamento materno
Amamentar é um ato de amor.

Boletim Informativo -

ALIMENTAÇÃO compartilha
Desde 1992, entre os dias 1º e 7 de agosto, o planeta celebra a Semana Mundial de Aleitamento Materno, conforme instituído
na Lei Federal 13.435/2017.
Amamentar é muito mais do que nutrir a criança, os benefícios do aleitamento materno extrapolam as questões relacionadas ao
crescimento e ao desenvolvimento das crianças e incidem sobre as famílias, a sociedade e o planeta.

O leite materno é o melhor alimento que o bebê pode receber nos seus primeiros anos de vida, sendo indicado até 2 anos ou mais. É um alimento de
fácil digestão devido a sua composição. Além disso, as crianças amamentadas também estão mais protegidas contra doenças infecciosas.
A Secretaria Municipal de Educação - SME, através da Coordenadoria de Alimentação Escolar - CODAE, tem desenvolvido ações relacionadas a
essa temática e assumiu o compromisso de expandi-las com a Campanha CEI Amigo do Peito, a qual tem como objetivo incentivar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na Rede Municipal de Ensino - RME, a fim de garantir o direito do bebê à proteção para o seu desenvolvimento físico,
mental e social. Destina-se aos Centros de Educação Infantil - CEIs das Redes Direta e Parceira da Cidade de São Paulo e possui caráter exclusivamente educativo.
Vale lembrar que em um Centro de Educação Infantil realizar ações que visem promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno estão em consonância com a melhoria das práticas educativas e com o atendimento ao princípio dos direitos fundamentais das crianças.
No ano de 2018, as Unidades que desenvolveram ações de apoio e incentivo à manutenção do aleitamento materno e se interessaram em melhorar a
qualidade de suas práticas receberão o Selo CEI Amigo do Peito, durante o Seminário “Somos Amigos do Peito”, que acontecerá em 25 de Agosto de 2018, no
auditório da UNINOVE Vergueiro. Do nosso território, serão homenageados e comtemplados os CEIs: Alice Aparecida de Souza, Marilia de Dirceu, Jardim
São Jorge e Lucia Prestes.
As Unidades que se interessarem em participar dessa campanha deverão:
- Acolher e incentivar as famílias no ato da matrícula e, em outros momentos, orientar sobre a manutenção do aleitamento materno após o ingresso das
crianças no CEI;
- Orientar e envolver toda a equipe do CEI nas ações de apoio ao aleitamento materno;
- Organizar momentos, ambientes e materiais que acolhem e favorecem o aleitamento materno. Se possível, o CEI pode criar um cantinho da amamentação ou disponibilizar um local onde a mãe possa amamentar seu filho.

materno

Em breve, serão divulgados o local e o período de inscrição para o Seminário. O evento é uma das ações da campanha de incentivo ao aleitamento
nos Centros de Educação Infantil da Cidade de São Paulo e faz parte da Campanha CEI Amigo do Peito.
Participem dessa Campanha, seja um CEI Amigo do Peito!

Para maiores informações, acessem o site da CODAE, no link: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ceiamigodopeito.
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - BENEFÍCIOS

Para anotar na
AGENDA

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA NA
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - COGESS (Portaria 94/SMG/2017)
Decreto nº 58.225/2018 – art. 17. Serão documentais as perícias realizadas após internação hospitalar do servidor ou pessoa da
família, independente de sua duração.

Para solicitação de licença médica documental, o servidor ou portador deverá, em até 10 dias após
a alta hospitalar, apresentar à Recepção da COGESS, sito à Rua Boa Vista nº 280 – Centro (próx. Estação Metrô São Bento), toda a documentação necessária para avaliação médico-pericial, a seguir:
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PRÓPRIO SERVIDOR
- Relatório médico, assinado e carimbado pelo médico assistente, contendo diagnóstico, história
clínica, exame físico, exames complementares e eventual cirurgia realizada;
- Declaração oficial do hospital ou clínica, em papel timbrado, assinada e carimbada por responsável administrativo, na qual conste o período de internação;
- Outros subsídios médicos (atestados, receitas, etc.);
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA
- Documentação acima;
- Documento de identidade do servidor e do familiar;
- Documento que comprove o grau de parentesco, o vínculo conjugal ou união estável;
- Declaração médica com nome do servidor e do familiar, assinada e carimbada pelo médico assistente, que demonstre a necessidade de acompanhamento pessoal do servidor ao familiar.
IMPORTANTE: Toda documentação médica entregue deve ser original ou cópia autenticada

ATRIBUIÇÕES
PERIÓDICAS
Data: toda quinta-feira
Local: Núcleo de
Movimentação de Pessoal
Horário: atentar aos emails enviados às 4ªs feiras

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

Acesse os links abaixo para maiores informações:
https://docs.google.com/document/d/1M0U0xtKPh8vAcvFTv8HPY0y_ehpd4OXpI2ECK8y11do/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1I58SdktthMd3WzR0XLk2kc4uql6ZDZVA

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

Plantão da
Supervisão

3397-8833
3397-8841

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO
Folha de Pagamento


Reajuste do Vale Alimentação a partir de julho/2018 - valor R$ 369,31



Finalização da alteração de EH com a nova codificação, conferir de todos da unidade. Decreto:
58.154/2018



Nº 58.225 09/05/18 Art. 7º A Unidade Escolar deve comunicar a publicação da ausência à perícia.

AUXÍLIO REFEIÇÃO
Quantidade de Auxílio Refeição (AR) para o mês de Agosto: 23 dias úteis = R$ 431,02


AUXÍLIO TRANSPORTE
Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de setembro = 19 dias


3997-7676
3997-7677
3997-7678
3997-7680
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DIPED - Divisão Pedagógica
Segue, no link abaixo, cronograma de ações deste mês:
https://drive.google.com/open?id=1GnvRfX-b_nDlv4yozlZ8_MczWFZ6WTIw

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão
Segue, no link abaixo, cronograma de ações deste mês:
https://drive.google.com/open?id=1-nb5bWR-vnuXIQABwEAVh8MTWzWIaaiN

DICEU - Divisão dos CEUs e da Educação Integral
VEM – Vozes Estudantis em Movimento

Dia 10 de agosto, das 8h às 17h, no CEU Água Azul, ocorrerá o 2° VEM, um encontro dos alunos de todas as
EMEFs da DRE – G, com o intuito de valorizar a organização dos Grêmios Estudantis e as Comissões de Mediação de Conflito.
Teremos um Pocket Show com Engrenagem Urbana, Contação de História, Oficinas e Work Shop Contaremos,
ainda, com as presenças de Débora Garcia, Nenê Surreal e Celinha Nascimento.
Imperdível!
#Tamojunto
Formação com Professores de 10 EMEFs do nosso território, para atuarem no Programa #tamojunto, um programa de prevenção ao
uso de álcool, cigarro e outras drogas, voltado aos alunos dos 8° e 9°s anos.

Jogo da onça e brincadeiras indígenas
Realizaremos o curso Jogo da Onça e brincadeiras indígenas durante o mês de agosto, com o objetivo de que os participantes multipliquem o conhecimento por meio de projetos nas Unidades Educacionais.

Arte na gaveta não forma público
No mês de agosto, teremos a exposição de Yasmin Paiva, da EMEF Elias Shammas.
Temática: Empoderamento feminino.
Local: Hall do auditório da DRE

Venham prestigiar!
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NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem
“A vida de uma pessoa consiste num conjunto de acontecimentos, dos quais o último também poderia mudar o sentido de todo o conjunto”. Italo Calvino

Bebês, crianças, adolescentes e jovens são sujeitos de direitos (BRASIL, 1990). Porém, esses direitos são
ameaçados pela violência que permeia o tecido social e provoca profundos e perversos efeitos emocionais aos nossos
estudantes.
O Psicólogo e o Psicopedagogo do NAAPA, ao apoiar e acompanhar as Unidades Educacionais no manejo
de suas intervenções pedagógicas voltadas aos estudantes em situação de desamparo social, deparam-se com o universo
institucional coberto de variáveis, que requerem a profunda compreensão das relações dos profissionais, os quais ali
atuam com os fenômenos que assolam o cotidiano educacional.
Portanto, as especificidades da atuação desses profissionais resgatam com a escola, por meio da escuta qualificada, o que pensam e sentem os educadores sobre as questões que os afetam, o que dizem e revelam os seus registros, o que o mundo, através de suas paredes, ecoa, quem são esses personagens (alunos, professores e família) e de que
forma, concomitantemente, contribuem para trabalhar juntos na tentativa de atender as necessidades de nossos educandos.
Ao refletir sobre como as complexas questões do território estão no currículo, é necessário pensar numa
contribuição que potencialize o educando na perspectiva da garantia de direitos em uma visão integral, baseando-se nos
três grandes eixos no Currículo da Cidade: educação integral, princípio de equidade e educação inclusiva.
Inspirados em Italo Calvino, acreditamos que a cada intervenção educacional se pode ressignificar todo o
sentido de uma vida.

NÚCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma mensal de ações

ATIVIDADE

AGOSTO
SETEMBRO
02/08 (5ª feira) 03/09 (2ª feira)
IMPRESSÃO DA FVA
ASSINATURA - CONDUTORES - FVA 03/08 (6ª feira) 04/09 (3ª feira)
06/08 (2ª feira) 05/09 (4ª feira)
ENTREGA DA FVA NA DRE
ATIVIDADE

OUTUBRO
01/10 (2ª feira)
IMPRESSÃO DA FVA
ASSINATURA - CONDUTORES - FVA 02/10 (3ª feira)
03/10 (4ª feira)
ENTREGA DA FVA NA DRE

NOVEMBRO
DEZEMBRO
05/11 (2ª feira) 03/12 (2ª feira)
06/11 (3ª feira) 04/12 (3ª feira)
07/11 (4ª feira) 05/12 (4ª feira)

Simone / Carlos / Mathews
3397-4727 ou 3397-8837

