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Destaques do mês
 Atendimento em janeiro
 Bens Patrimoniais
 Especial NAAPA
 Pagamento

“A alimentação adequada e saudável é um

direito humano básico que envolve a garantia
ao acesso permanente e regular, de forma
Boletim
Informativo
socialmente
justa, a uma -prática alimentar
adequada (...)”
(Guia Alimentar para a população brasileira)

NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPARTILHA
Capacitação para Centros de Educação Infantil
No mês de novembro, o Núcleo de Alimentação Escolar, em parceria com a Coordenadoria de Alimentação
Escolar - CODAE, contou com a participação da Unidade de Vigilância em Saúde - UVIS, na Fábrica de Cultura da
Cidade Tiradentes para administrar a “Capacitação em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e na Prevenção
e Controle das Doenças Transmitidas por Alimentos” nos Centros de Educação Infantil - CEIs, com enfoque em
risco sanitário. Participaram do evento Diretores e Coordenadores Pedagógicos dos CEIs das Redes Direta e Parceira.
Neste evento, contamos com a participação do Engenheiro Agrônomo Emílio de Souza Lima e da Médica
Veterinária Débora Hagi, que explanaram a respeito das etapas pelas quais os alimentos passam até chegar às Unidades Educacionais da Rede Parceira (frutas, legumes, verduras e ovos - FLVO). Também marcou presença Claudia
Lopes Macedo, representando a Supervisão da CODAE.
A UVIS teve como missão salientar a proteção da saúde na população por meio de ações e serviços que visam prevenir e controlar doenças e agravos, além de identificar, prevenir, eliminar, controlar ou minimizar riscos à
saúde.
Os objetivos principais do encontro foram:
- identificar os riscos sanitários envolvidos no ambiente do CEI;
- demonstrar as medidas de prevenção e controle das Doenças Transmitidas por Alimentos - DTAs;
- informar sobre a legislação sanitária;
- apresentar o fluxo de notificação de surtos.
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BENS PATRIMONIAS - INVENTÁRIO/2018
De acordo com a Portaria SF nº 262 de 02/12/2015, em seu artigo 7º, anualmente fazse necessário a Elaboração do Inventário no Sistema de Bens Patrimoniais Móveis SBPM.

Para anotar na
AGENDA

O Núcleo de Bens Patrimoniais acompanhará, on-line, a Elaboração no SBPM, que
deverá ser finalizada pelas escolas até 07/12/2018.
Recomendamos leitura atenta do material que consta nos links abaixo:
Orientações Gerais
Passo a Passo para a realização da Ação
ATENÇÃO: Unidades Educacionais que possuem processo de Baixa de bens que
ainda constam no inventário devem assinalar o item NÃO ENCONTRADO e anotar
o nº do Processo no campo OBSERVAÇÃO.
Entregar até 07/12/2017, em mãos, no Núcleo de Bens Patrimoniais:
02 vias da Planilha Anexo 10 atualizada
(referente aos processos de incorporação em andamento)

Atentar ao correto preenchimento do item ‘TOTAL GERAL’
Ressaltamos o contido no § 4º do mesmo artigo:
A Unidade Orçamentária deverá manter uma via devidamente

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

ENCONTROS DE
AVALIAÇÃO E
FECHAMENTO
DE 2018
Local: Teatro do CEU
Jambeiro
Datas e horários: atentar
aos e-mails a serem
enviados pela Diretora
Regional
REUNIÕES
DO CRECE
Data: 1ª terça-feira do mês
Horário: 19:00
Local: Auditório da DRE

assinada da relação dos bens que compõem o inventário anual,
não havendo necessidade de encaminhá-la à DICOC/DECON.
Fale com o Núcleo de Bens Patrimoniais
3397-7651 / 3397-7688

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma mensal de ações

ATIVIDADE

DEZEMBRO

IMPRESSÃO DA FVA

03/12 (2ª feira)

ASSINATURA - CONDUTORES FVA

04/12 (3ª feira)

ENTREGA DA FVA NA DRE

05/12 (4ª feira)

3397-4727
3397-8837
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO
Folha de Pagamento


Liberação do acesso no SIGPEC para digitação das férias dias 03 e 04/12/2018
Se houver algum problema de acesso, entrar em contato de imediato com o Núcleo.



DÉCIMO TERCEIRO
Consolidação da folha do 13º salário no dia 30/11/18.



AUXÍLIO REFEIÇÃO
- Dezembro: 15 dias úteis previstos (18,74 por dia) - Total: R$ 281,10.
- Para os Agentes de Apoio – Vigias 18 dias (18,74) - Total: R$ 337,32.
- Servidores em exercício no ADM dos CEUs: 18 dias (18,74 por dia) - Total: R$ 337,32.



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



FREQUÊNCIA: Manter a tela de frequência atualizada para reflexo no 13º salário (cálculo de média JEX,
TEX e HTE e PDE).

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão
Clique nos links e figuras abaixo para obter orientações sobre procedimentos que são realizados mensalmente:
Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações do CEFAI referente ao mês de dezembro:
https://goo.gl/QTC2z4

DICEU - Divisão dos CEUs e da Educação Integral
Arte na Gaveta não Forma Público
Exposição fotográfica ‘Direitos Humanos’
Ivan Oliveira Moutinho
Local: hall do Auditório da DRE.
Venha prestigiar!

Programação Mensal dos CEUs
Confira na imagem ao lado a programação
esportiva, cultural e atividades gerais
e de formação dos CEUs

Premiações
Concerto vocal - estudantil II
2º lugar - EMEF Meire de Jesus Ribeiro
Concerto instrumental - estudantil II
3º lugar - EMEF Alexandre de Gusmão
Concurso Capa de Caderno 2018
Categoria Jovens/Adultos
Caderno Universitário 1 e 3
CIEJA Rosa Kazuê Inakake de Sousa
Ainda não acabou!
Dia 8/12, a EMEF Alexandre de Gusmão
competirá na categoria marcha.
Parabéns a todos!!!
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ESPECIAL - atendimento em janeiro/2019
O atendimento no período de férias de janeiro e recesso escolar de julho de 2019 será realizado em conformidade
com os critérios estabelecidos pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018, publicada no Diário Oficial da Cidade de 14/11/2018.
DATAS IMPORTANTES
Até 05/12: as Unidades devem consultar TODAS AS FAMÍLIAS para que se manifestem quanto ao interesse, ou
não, no atendimento. Em caso positivo, a família deve indicar o polo de preferência.
Até 06/12: Envio da planilha enviada por e-mail, devidamente preenchida, contendo os dados das crianças inscritas.
- a planilha deve ser enviada para o e-mail: smedreguaianasesadm@sme.prefeitura.sp.gov.br
- entrega de envelope lacrado, em mãos, no Gabinete da DRE, contendo a planilha impressa e cópia da Ficha
de Saúde de todas as crianças inscritas.

POLOS DRE GUAIANASES
CEU CEI Água Azul – Avenida dos Metalúrgicos, 1262 – CEU Água Azul
CEU CEI Evanir Aparecida Hilário – Avenida José Pinheiro Borges, 60 – CEU Jambeiro
CEU CEI Josely Maria Cardoso Bento – Rua Barão Barroso do Amazonas, s/n – CEU Inácio Monteiro

SUPERVISÃO ESCOLAR

Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal
Plantão da
Supervisão
3397-8833
3397-8841

DIPED - Divisão Pedagógica
Acesse, no link abaixo, o cronograma de ações da DIPED referente ao mês de dezembro:

https://goo.gl/7DzjUk
Fale com a DIPED
2554-4475 / 2557-0508
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NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem

“Para encontrar alguém ou alguma obra é preciso sair ao encontro”
Henri Lefebvre

Caros parceiros (as) de trabalho, saímos para o encontro!
Ao aceitarmos trabalhar no NAAPA, fomos ao encontro do desconhecido. Com o passar do tempo, e sobretudo com a descoberta das diversas nuances desse complexo trabalho, fomos motivados por um desejo mútuo: contribuir com a árdua e delicada tessitura dos elos educacionais e sociais que nos aproximam e nos constituem como
educadores. E que desafio colocamos em nossas mãos!
Desconfiamos que alguns encontros foram fonte de afetos e também de conflitos, o que significa considerálos como um sistema aberto, vivo, em constante transformação. Também desconfiamos que algumas formas de estruturar as relações podem ter produzido, por um lado, mal estar, porém, por outro, provocaram e revelaram potências em prol do estreitamento das relações com os diversos sujeitos e serviços que lidam com a garantida de direitos
de nossos educandos.
Diversas questões permearam as falas daqueles que se encontraram com o NAAPA. Quantas polifonias!
Quantos encontros - e desencontros - de vozes, linguagens, silêncios e olhares!
Acreditamos que chegamos a pontos importantes. Falamos e escutamos. Deparamo-nos com diversas vozes.
Procuramos entendê-las e nos entendermos dentro da pluralidade, bem como buscamos entender as culturas presentes nas ações e intervenções dos outros, com os outros e para os outros. Encontramos múltiplas formas de pensar,
sentir e agir. Aprendemos mais sobre a importância de saber ‘experenciar’ e acolher o novo, de escrever e revisitar
conceitos dentro do compasso que os encontros nos colocam. Dialogamos com outras vozes que visitaram nosso
cenário. E, mais importante, visitamos cenários constituídos por muitos outros e muitas outras vozes, algumas ainda
silenciadas pela crueldade de alguns contextos. Choramos ao imaginar algumas dores... Dores essas que seriam insuportáveis se não fosse o fortalecimento compartilhado em alguns encontros. Também sorrimos ao nos deparar com a
delicadeza de algumas vozes e com a beleza de outros encontros.
Conhecemos novos territórios. Revisitamos antigos territórios com novos olhares. Deparamo-nos com novos
eus – inclusive nossos outros eus e os diferentes eus dos outros. Percorremos espaços e acolhemos angústias. Convidamos para novos encontros. Compreendemos o quanto é arriscado não considerar a individualidade do sujeito detrás do substantivo alteridade, já que essa só tem sentido quando conseguimos encaixar o pensamento do outro em
nosso esquema analítico e não o fragmentamos e nem desconsideramos sua integralidade. Por fim, entendemos que a
mais perversa atuação é a que não enxerga singularidades, fissuras e não escuta vozes, a que não sai para o encontro. Portanto, aceitamos os convites para os distintos encontros que este ano nos proporcionou. Em alguns momentos, nos perdemos. Em outros, nos achamos. Mas o mais importante é que nos encontramos nas caminhadas.
Meus caros, que bom que mesmo diante de tantos desafios nos permitimos caminhar e avançar.
Agradecemos a cada Unidade Educacional pela imprescindível oportunidade do encontro!
Que 2019 nos reserve uma caminhada repleta de significativos encontros!
Equipe NAAPA/DIPED/DRE-G

