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Destaques do mês
 Ações mensais CEFAI

“É preciso substituir um pensamento

que isolaInformativo
e separa por -um pensamento
Boletim

 Plano Regional de
Educação

que distingue e une.”

 Sistema Eletrônico de
Informações - SEI

Edgar Morin

DRE - G compartilha
Plano Regional de Educação
Em continuidade às ações de elaboração do Plano Regional de Educação, convidamos as
Equipes Gestoras e os representantes das Unidades Educacionais para encontro na próxima
terça-feira, dia 02/10, a partir das 8h30, no CEU Água Azul.
Na ocasião, realizaremos uma análise das metas e estratégias já enviadas pelas UEs, em preparação
à Grande Plenária que será realizada em meados do mês de novembro.
Para embasar os participantes, sugerimos leitura atenta das metas e estratégias estabelecidas no
Plano Municipal de Educação e a realização da seguinte reflexão:
Como a região (território da DRE Guaianases) se situa perante cada meta e respectivas estratégias
do Plano Municipal Educação e como pode contribuir para o seu alcance?
Quais metas e respectivas estratégias devem ser estabelecidas para a região,
em consonância com as estratégias do Plano Municipal de Educação?

Impresso para o encaminhamento de metas/estratégias.
Enviar para: smedreguaianasesadm@sme.prefeitura.sp.gov.br
Novas propostas poderão ser apresentadas no encontro do dia 02/10.

Participe!
Mobilize sua Unidade!
Discuta as propostas!
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NÚCLEO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

Para anotar na
AGENDA

Sistema Eletrônico de Informações - SEI
A partir de do mês de outubro, os processos serão autuados e tramitados no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI.
Por esse motivo, solicitamos que os Gestores e mais dois servidores da Unidade realizem suas inscrições para o curso presencial (EMASP) ou on line (ENAP).
Após a realização do curso, informar os nomes dos participantes enviando e-mail ao
Núcleo de Expediente/Protocolo:
emoreira@sme.prefeitura.sp.gov.br (Eliane Moreira da Silva)
com cópia para
agnessantos@sme.prefeitura.sp.gov.br (Agnes dos Santos)

ATRIBUIÇÕES
PERIÓDICAS
Data: toda quinta-feira
Horário: a partir das 8:00
Local: Núcleo de
Movimentação de Pessoal
ENCONTRO COM
DIRETORES
Data: 17/10
Horário: 9:00
Local: a definir
(atentar à confirmação que
será enviada por e-mail)
PLANO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO
Data: 02/10
Horário: 8:30
Local: CEU Água Azul

INSCRIÇÕES
Presencial: EMASP – Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo

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

On line: ENAP – Escola Nacional de Administração Pública

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma mensal de ações

ATIVIDADE

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

IMPRESSÃO DA FVA

01/10 (2ª feira)

05/11 (2ª feira)

03/12 (2ª feira)

ASSINATURA - CONDUTORES - FVA

02/10 (3ª feira)

06/11 (3ª feira)

04/12 (3ª feira)

ENTREGA DA FVA NA DRE

03/10 (4ª feira)

07/11 (4ª feira)

05/12 (4ª feira)

SUPERVISÃO ESCOLAR
Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal
de ações da Equipe Gestora
Plantão da
Supervisão
3397-8833
3397-8841
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DIPED - Divisão Pedagógica
Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações da DIPED referente ao mês de outubro:
https://drive.google.com/open?id=15OvzGHRhsBkCcG_U3YlgAPsp1prwjfZe

DICEU
Divisão dos CEUs e da Educação Integral

CEFAI
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão

Mostra Cultural Capa do Caderno 2018
Últimos dias!

Clique nas figuras abaixo para obter orientações sobre
procedimentos que são realizados mensalmente:

Entrega dos trabalhos até dia 05/10.
Arte na gaveta não forma público
Colaboramos com a criação do personagem Vladi, que
auxilia na confecção de atividades para crianças surdas.
Venha conhecê-lo em mais uma edição da exposição
Arte na gaveta não forma público,
no hall do Auditório da DRE.

Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações do
CEFAI referente ao mês de outubro:
https://drive.google.com/open?
id=1GomaESH_uWAnrp_E_OuT8TwcvpUMEw2i

NAAPA

Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem

Visitas Monitoradas
A Coordenadoria dos CEUs e da Educação Integral COCEU desenvolve, dentre várias ações, o projeto Visitas Monitoradas, que oferece visitas às Instituições
Culturais da cidade de São Paulo como forma de ampliar os espaços educativos.
As Unidades Educacionais interessadas em participar
podem se inscrever por meio do site
http://visitassme.wixsite.com/monitoradas

Programação dos CEUs
A partir da próxima edição do boletim, publicaremos a
programação mensal dos nossos CEUs.
Aguarde!

Considerando as atribuições do Núcleo de
Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem –
NAAPA (Decreto nº 55.309, de 17/07/2014, Portaria nº 6.566, de 24/11/2014), e a partir das situações complexas relacionadas às questões
de drogadição vivenciadas por educandos de algumas de nossas Unidades Educacionais, nossa equipe tem promovido ações de discussão entre a Educação e Saúde.
Para essa articulação, contamos com a participação da equipe
do CAPS Álcool e Drogas, uma vez que reconhecemos a qualificação desse coletivo profissional
para nos apoiar e auxiliar em ações
de enfrentamento das situações de
risco e vulnerabilidade em que nossos
educandos estão inseridos.
Reconhecemos que juntos podemos elaborar formas de prevenção e intervenção ao uso de drogas (licitas/ilícitas) no
contexto escolar, de maneira que os educadores possam encontrar diferentes formas de atuar e fortalecer suas
ações.

