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Destaques do mês
 Aconteceu no NAAPA
 CONGREG

Para que as luzes do outro sejam percebidas por
mim devo por bem apagar as minhas, no sentido de
Boletim
meInformativo
tornar disponível -para o outro.

 Orientações - Núcleo
de Pagamento

Mia Couto

DIPED Compartilha
CONGREG - 2018
“O currículo para todos: A Educação Básica numa perspectiva da Educação Integral”
Tendo em vista o grandioso trabalho educacional de educadores, gestores, estudantes e comunidade, bem como o
considerável número de ações, projetos e práticas pedagógicas desafiadoras e exitosas das Unidades Educacionais
desta Diretoria Regional de Educação, nos âmbitos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio,
da Educação de Jovens e Adultos Regular, Modular, CIEJA, MOVA, dos CEUs e UniCEUs, buscando dar visibilidade e publicizar estas ações, a DRE Guaianases promoverá o Congresso Regional de Educação Guaianases.
A partir do tema “O currículo para todos: A Educação Básica numa perspectiva da Educação Integral”, o CONGREG tem como objetivos ampliar reflexões sobre currículo, formação, avaliação, acompanhamento pedagógico e
socializar práticas pedagógicas que resultaram em aprendizagens significativas aos estudantes deste território, à luz
de perspectivas e premissas em consonância com o projeto político pedagógico das Unidades Educacionais da região e da Secretaria Municipal de Educação.
A abertura oficial acontecerá no dia 23/11/2018, a partir das 19h, no CEU Inácio Monteiro.
E no dia 24/11/2018, teremos a continuidade das ações a partir das 8h, com palestras e relatos de prática.
CRONOGRAMA DETALHADO DAS ATIVIDADES
Dia 24/11/18 - CEU Inácio Monteiro
8h às 9h: Credenciamento e Café Cultural
9h às 9h30: Abertura do evento e composição da mesa
9h30 às 12h30: Debate “O currículo para todos: A Educação Básica numa perspectiva da Educação Integral”
12h30 às 13h30: Intervalo para almoço
13h30: Retorno - Apresentação Cultural
14h00 às 16h30: Formação - Relatos de prática, rodas de conversa e oficinas
17h00: Encerramento
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO

Para anotar na
AGENDA

Folha de Pagamento
Autorização horário noturno Agente de Apoio-Vigilante/exercício 2019
Providenciar requerimento para autorização de pagamento de horário noturno para:
encaminhar requerimento por meio de memorando para o Núcleo de Gestão de Pessoas - Benefícios, aos cuidados de Sandra, até 14/11/18.
Quantidade de Auxílio-Refeição (AR) para o mês de novembro
19 dias úteis - R$18,74 = R$ 356,06
Auxílio-transporte
Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de dezembro = 15 dias
As Unidades deverão adequar a quantidade de auxílio refeição e auxílio transporte de
acordo com os dias trabalhados no mês. Caso não haja expediente nos dias 16/11 e/ou
19/11, proceder o desconto.
Férias
Anexo I – Escala de Férias Anual – será devolvido para a Unidade após homologação do Supervisor Escolar. A tela de férias no SIGPEC será disponibilizada para que a
UE realize o cadastro de acordo com a planilha. Aguardar informação da data.
Conferir se todos os docentes da Unidade estão com PERÍODO AQUISITIVO de férias (Histórico Funcional – férias – aquisição de férias).

Solicitar a exclusão (Anexo V) caso haja afastamento por Licença
Médica sem cadastro no SIGPEC.

ATRIBUIÇÕES
PERIÓDICAS
Data: toda quinta-feira
Horário: a partir das 8:00
Local: Núcleo de
Movimentação de Pessoal
CONGREG
Datas e horários:
23/11 - 19:00
24/11 - 8:00 às 17:00
Local: CEU Inácio
Monteiro
ENCONTRO COM
DIRETORES
Data: 14/11
Horário: 9:00
Local: CEFAI Guaianases

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

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma mensal de ações

ATIVIDADE

NOVEMBRO

DEZEMBRO

IMPRESSÃO DA FVA

05/11 (2ª feira)

03/12 (2ª feira)

ASSINATURA - CONDUTORES - FVA

06/11 (3ª feira)

04/12 (3ª feira)

ENTREGA DA FVA NA DRE

07/11 (4ª feira)

05/12 (4ª feira)

3397-4727
3397-8837

NÚCLEO DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Clique na figura abaixo para conhecer as novas orientações
sobre a abertura de chamados na Vivo (internet):

Fale com o Núcleo de Informática
3397-7663 (José Luiz)
3397-7664 (Paulo)
3397-7665 (Antelmo)
3397-4740 (Eurilene)
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SUPERVISÃO ESCOLAR

Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal

Plantão da
Supervisão
3397-8833
3397-8841

NAAPA
Núcleo de Apoio e Acompanhamento
para Aprendizagem

CEFAI
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão

Aconteceu no NAAPA

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

Considerando a relevância e a necessidade de ampliar o
diálogo com os distintos serviços da Rede de Proteção
Social de nosso território, o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem – NAAPA vem, sucessivamente, estreitando diálogo com vários serviços e,
sempre que possível, promovendo ações em que nossas
Unidades Educacionais possam, também, fortalecer suas parcerias com os mesmos.
Dessa forma, destacamos duas ações em que nossas
Unidades Educacionais puderam refletir, junto aos demais serviços, sobre propostas para o fortalecimento de
ações intersetoriais que acolham nossos meninos e meninas em situações de risco. São elas:

Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações do
CEFAI referente ao mês de novembro:

- Encontro com a Vara da Infância e Juventude Fórum Regional VII Itaquera, que ocorreu no dia 17/10/2018, no teatro do CEU
Inácio Monteiro, e contou com a presença
da Sra. Eliane Cocca, Assistente Social
Judiciário Chefe.

DICEU

- III Encontro de Saúde Mental e Intersetorialidade:
um diálogo necessário entre Educação, Saúde e Assistência Social, que
ocorreu no dia 29/10/18, no teatro do
CEU Jambeiro, e contou com as presenças de Cledioneide de Abreu Rodrigues Barba e Francilene Gomes Fernandes, da Assistência Social; Edson
Erasmo Pereira Lima e Cristiana Beatrice Lykouropoulos, da Saúde; Márcia Andreia Bonifácio da Costa Oliveira e Lucimeire Cabral de Santana, da Educação.
Ressaltamos que tudo e todos são relevantes para nós!
Por isso, buscamos superar os desafios enfrentados no
cotidiano educacional e valorizar cada passo, cada avanço, cada conquista, mesmo que estes, aparentemente,
sejam pequenos.

https://goo.gl/okH3Yd

Programação Mensal dos CEUs
Confira na imagem abaixo a programação esportiva,
atividades gerais e de formação dos CEUS:

Arte na Gaveta não Forma Público
Exposição fotográfica Direitos Humanos
Ivan Oliveira Moutinho
A partir do dia 21/11, no hall do Auditório da DRE.
Venha prestigiar!

