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“A literatura é o esforço do homem 
para se indenizar pelas imperfeições 

da sua condição” 
 

Ralph Waldo Emerson 

 

IV Festa Literária de Cidade Tiradentes 

A FLICT (Festa Literária de Cidade Tiradentes), em  sua 4ª edição, traz a ideia de público e a torna ainda mais pre-

sente nessa grande festa do bairro, desde a participação na construção colaborativa das programações até a ocupa-

ção dos equipamentos públicos e praças, passando pelos projetos concebidos e desenvolvidos por nós, moradores, 

artistas e coletivos de Cidade Tiradentes. 

A Festa Literária acontecerá no período de 24 a 29 de setembro, em diversos espaços culturais do nosso território  e 

terá em sua programação espetáculos, bate papo com autores, slam, contação de histórias, mesas de debates, entre 

outras atividades. 

No dia 29/09, acontecerá IV Seminário de Literatura Negra: A Mulher Negra Enquanto Produtora de Sentidos 

(inscrições já finalizadas), que discutirá Educação Integral; Educação para as Relações Étnico-Raciais; Identidade; 

Leitura; Relações de Gênero.  

Para mais informações, acompanhe os canais de comunicação da DRE Guaianases e o site do Centro de Formação 

Cultural Cidade Tiradentes. 

Participe da IV FLICT! 

Clique na figura abaixo para conferir a programação da Flict nas Escolas 

 

 

 

 

Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações da DIPED referente ao mês de setembro: 

 

https://drive.google.com/open?id=1wCqU4pz_veTH7u24niQqFdh0W9o4Oh2O 

DIPED compartilha 

http://cfcct.prefeitura.sp.gov.br/
http://cfcct.prefeitura.sp.gov.br/
https://drive.google.com/open?id=1MvDT4A5JZOrnQcMcPJx0yJ88wfTO9qHX
https://drive.google.com/open?id=1WCRrWHe-mXr41YpVJPmY3yw1dsdegGFc
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ATRIBUIÇÕES 

PERIÓDICAS 

Data: toda quinta-feira 

Horário: a partir das 8:00 

Local: Núcleo de 

Movimentação de Pessoal 

 

 

ENCONTROS COM 

DIRETORES INICIANTES 
Datas: 05 e 19 de setembro 

Horário: 9:00 às 12:00 

Local: Auditório da DRE 

 

ENCONTROS COM 

DIRETORES E 

GESTORES 
Datas: 12 de setembro 

Horário: 9:00 às 13:00 

Local: Auditório do CEFAI 

 

 

REUNIÕES 

DO CRECE 

Data: 1ª terça-feira do mês  

Horário: 19:00 

Local: Auditório da DRE 

Para anotar na 

AGENDA 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO 

Folha de Pagamento SETEMBRO/2018 

SUPERVISÃO ESCOLAR 
Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal 

de ações da  Equipe Gestora 

Plantão da Supervisão 

 

3397-8833 

3397-8841 

 

 

 

 

 

 

 

 Providenciar ciência/autorização dos servidores referente aos débitos retidos, de 

acordo com orientação encaminhada por e-mail 10/08/18.  

 

 Solicitamos que e-mails enviados para o Núcleo de Pagamento sejam encami-

nhados com cópias para: 

 elisangelasoares@sme.prefeitura.sp.gov.br (Elisangela) 

 ivanbarreira@sme.prefeitura.sp.gov.br (Ivan) 

 vdrociunas@sme.prefeitura.sp.gov.br  (Vitor) 

 

AUXÍLIO REFEIÇÃO 

Quantidade de Auxílio Refeição (AR) para o mês de setembro: 19 dias úteis 

R$18,74 = R$ 356,06 

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de outubro = 22 dias  

 
3397-7676 

3397-7677  

3397-7678  

3397-7680  

NÚCLEO DE BENS PATRIMONIAIS 

Orientações sobre Incorporação de Bens 

e preenchimento do Termo de Doação  

 

Clique nos links abaixo: 

 

INCORPORAÇÃO 

 

TERMO DE DOAÇÃO 

 

 

Novo e-mail para contato: smedreguaianasesinformatica@sme.prefeitura.sp.gov.br   

 

CENSO ESCOLAR 

Informamos que a abertura do Censo Escolar está prevista para a primeira quinzena de Setembro. 

Fiquem atentos aos e-mails informativos. 

PDDE 2018 
 

 

 

Acesse, no link abaixo, impressos, formulários 

e orientações referentes ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE: 

 

PDDE 

 

 

NÚCLEO DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA 

 

https://drive.google.com/open?id=1GdndyYFcjowJerawYcQCWSJfLQiVMz0O
mailto:elisangelasoares@sme.prefeitura.sp.gov.br
mailto:ivanbarreira@sme.prefeitura.sp.gov.br
mailto:vdrociunas@sme.prefeitura.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=12zcl5T6nzqdRqf1i9conULckGSE4gT4k
https://drive.google.com/open?id=1QbP2gLUMBKLak4UmN-UeYA1Rv6yR7zxK
mailto:smedreguaianasesinformatica@sme.prefeitura.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1-2YGZxeXhs2Do_hqtYPgUe0OXMzWsnyo
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Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações do CEFAI referente ao mês de setembro: 

 

https://drive.google.com/open?id=1DTTF7cZgCLh4e2dTu1XR9QWuG3TyetvP 

 

Atenção aos e-mails enviados sobre entrega da folha de frequência dos AVEs e dos professores de SRM! 

 

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

NAAPA  - Núcleo de  Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem 

 DICEU - Divisão dos CEUs e da Educação Integral 

As ações realizadas pela equipe do NAAPA, sobretudo as Itinerâncias nas Unidades Educacionais e as 

articulações com os demais serviços da Rede de Proteção Social, têm sido um vasto campo de aprendi-

zagens e experiências voltadas para uma melhor compreensão dos sujeitos que compõem o cenário edu-

cacional e, consequentemente, para a construção de estratégias mais eficientes para o enfrentamento das 

diversas e complexas situações de vulnerabilidade que interferem no processo de escolarização de nos-

sos/as educandos/as. 

Dentre os profissionais da equipe do NAAPA, destacamos a atuação do Psicólogo neste contexto de trabalho, a 

qual não se configura como atendimento terapêutico, sendo esse realizado a partir da articulação com os serviços 

da Saúde.  

Considerando a perspectiva de trabalho do NAAPA, esse profissional precisa atentar para a representação e o senti-

do particular que os sujeitos produzem sobre a escola, enfatizando as dimensões institucional e pedagógica, além 

de propor a compreensão dos processos de subjetivação a partir da leitura de ações coletivas daqueles que constitu-

em a dinâmica escolar, de contribuir para o fortalecimento/reestabelecimento do diálogo entre os sujeitos e de cola-

borar para que esses se desloquem da impossibilidade para a possibilidade por meio de reflexões e estratégias co-

letivas, considerando o movimento dialético na constituição das experiências vivenciadas no espaço educacional. 

2557-7343  

Fale com a equipe 

do NAAPA 

Elisandra - Coordenadora 

Gisele e Regina - Psicopedagogas 
Lucilene - Psicóloga 

Adriana - Apoio 

No dia 04/09, ocorreu o II Seminário de Educação Integral 2018 – Educação Integral na Prática: 

experiências pedagógicas nos Territórios do Saber, que almeja dar visibilidade, refletir e discutir 

sobre as relevantes práticas de Educação Integral desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino.  

Mostra Cultural Capa de Caderno 2018 

Estão abertas as inscrições para a 

“Mostra Cultural Capa do Caderno - 2018”. 

Não percam tempo! 

 

Comecem a discutir e a desenvolver as atividades 

com seus estudantes levando em consideração os 

aspectos descritos no Diário Oficial da Cidade de 

28/08/2018, página 13). 

Professor em Destaque / Professor Emérito 2018 

Em agosto, ocorreu o período de inscrição para o prêmio 

“Professor em Destaque” e de indicação ao prêmio 

“Professor Emérito”. 

Durante o mês de setembro, ocorrerão as seleções dos 

trabalhos pelas DREs e, em seguida, pela SME/COCEU.  

Vamos torcer pelos nossos professores!!!! 


