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“Educação não transforma o mundo. 
Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.” 
 

Paulo Freire 

 

Orientações para a Rede Direta 

Segue link para acesso aos Tutoriais e Modelos atualizados de documentos para realização de solicitações de      

Incorporação e Baixa de Bens, bem como Orientações Gerais referentes ao preenchimento do Termo de Doação. 

 

 

 

Ressaltamos que o Fluxograma contém informações referentes à solicitação de senhas para utilização do Sistema 

de Bens, ações para consultas de números patrimoniais, inventário e CIMBPM por ocasião do acesso. 

Solicitamos que, ao acessar o Sistema o de Bens, seja observada na Tela Inicial se há Movimentações Recebidas 

para Aceite. Em caso afirmativo, acesse o link Mostrar Tramitações e realize o Aceite. 

 

                                                         

 

 

Clique na figura abaixo para acessar  

o cronograma mensal de ações da DIPED: 

3397-7651 

3397-7688 

NÚCLEO DE BENS PATRIMONIAIS 

Já está em operação o novo número telefônico da 

DRE, com menu interativo: 

 

1 - Demanda Escolar 

2 - Parcerias 

3 - Plantão da Supervisão Escolar 

4 - Movimentação de Pessoal 

5 - Benefícios 

3397-8810 

estaques 

DIPED - Divisão Pedagógica 

Fale com o Núcleo de Bens Patrimoniais DRE-G  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/NuCLEO-DE-BENS-PATRIMONIAIS-1
https://drive.google.com/open?id=17ksPQBYQui9ipH2BHwFWovPAGZ5wh0ZU
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ATRIBUIÇÕES 

PERIÓDICAS 

Data: toda quinta-feira 

Horário: a partir das 8:00 

Local: Núcleo de 

Movimentação de Pessoal 

 

REUNIÕES 

DO CRECE 

Data: 1ª terça-feira do mês  

Horário: 19:00 

Local: Auditório da DRE 

 

FORMAÇÃO PARA 

DIRETORES 

INICIANTES 

 

Em breve, abertura de 

inscrições. 

 

Para anotar 

na AGENDA 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS  -  BENEFÍCIOS 

                      Declaração de Família Web 

 
A partir de 2019, todos os servidores ativos e inativos deverão efetu-

ar a Declaração de Família no mês de aniversário. O descumpri-

mento dessa obrigação pode acarretar na suspensão do pagamento . 

 

Acesse diretamente pelo portal: 

https://www.declaracaofamilia.iprem.prefeitura.sp.gov.br/Login 

 

Para ver as informações completas, acesse o portal do IPREM: 

http://previdencia.prefeitura.sp.gov.br/declaracaodefamiliaweb/ 

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO 

 

Folha de Pagamento 
                                     

Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral 

As Unidades que receberam nomes de servidores com pendência na Justiça Eleitoral devem encaminhar, por e-mail,  

até 05/04/19, o comprovante de votação/quitação eleitoral para evitar suspensão de pagamento.  

 

Orientar o servidor a entrar no site do TSE e emitir a certidão:  

 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

 

Antecipação de 13º salário 

Conferir na folha de abril os requerimentos solicitados em março. 

Protocolar, no Expediente, até 30/04, o requerimento dos servidores aniversariantes de maio que façam a opção. 

 

Auxílio-refeição 

Abril - previsto 21 dias úteis (18,74 dia) / Total: R$ 393,54 

Agentes de Apoio/Vigia: verificar a quantidade de dias trabalhados e acertar na tela 

de frequência, se ocorrer diferença. 

 

Auxílio-transporte 

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

 

Programação Mensal dos CEUs 

 
Confira, na imagem, abaixo a programação 

esportiva e cultural dos CEUS: 

Especial CEUs 

 
Cultura de paz na luta contra a 

violência às mulheres e meninas 

 

Data: 02/04/19 

Horário: 19:30 

Local: CEU Água Azul 

https://www.declaracaofamilia.iprem.prefeitura.sp.gov.br/Login
http://previdencia.prefeitura.sp.gov.br/declaracaodefamiliaweb/
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Programacao
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DICEU 

Divisão dos CEUs e da Educação Integral 
 

Visitas Monitoradas 
 

Projeto que tem como intuito ampliar e diversificar as 

possibilidades de acesso ao repertório cultural da Cidade 

de São Paulo, como forma de ampliar os espaços educati-

vos, levando estudantes e professores a museus, teatros, 

shows, exposições, festivais, espaços de memórias da 

cidade, entre outros. 

 

Para agendamento, acesse o site 

http://visitassme.wixsite.com/monitoradas 

 
Obs.: Nas visitas em que o parceiro não fornece transporte, 
será necessário solicitar para a DRE, que dispõe mensalmente 
de 3 ônibus por mês para este fim. 

  

Visão do Futuro 

 

O 1º Mutirão do Programa Visão do Futuro, 

para os alunos do 1º ano, ocorrerá no dia 

04/05/2019.  

 

As Unidades Educacionais devem realizar os testes de 

acuidade visual e a inserção do resultado no sistema do 

Programa Visão do Futuro. 

 

Campanha de Vacinação 

 

Para organização da Campanha de Vacinação, convoca-

mos o responsável pelas ações de Saúde de cada Unida-

de para comparecer ao encontro que realizaremos em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 

 
Data: 05/04/2019 

Horário: 9:00 

Local: Teatro do CEU Jambeiro 

  

Festividades de Aniversário da Cidade Tiradentes 

 

O mês de abril será repleto de atividades 

em comemoração ao 35º Aniversário do 

Bairro de Cidade Tiradentes.   

 
Destaques: 

- Noite de Gala: 17/04, 18h, CEU Água Azul 
- Desfile: 20/04, 9h, Avenida dos Metalúrgicos 

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 
 

Clique nas figuras abaixo para obter orientações do CEFAI: 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui e acesse a 

programação do CEFAI: 

NAAPA 

Núcleo de Apoio e Acompanhamento 

para Aprendizagem  

 
Considerando a importância de parcerias na consolidação 

de  políticas públicas que, de fato, busquem garantir o 

processo de escolarização de nossos meninos e meninas,  

a Equipe do NAAPA realizou importantes encontros.  

Dentre os assuntos tratados, destacamos:  

- Escola: potencialidades, desafios, atribuições, limites e 

encaminhamentos; 

- Devolutiva das situações encaminhadas ao NAAPA em 
2018; 

- Processo de educar e cuidar; 

- Processo de escolarização: Aprendizagem / Rede de 

Proteção Social; 

- Plano de Ação do NAAPA 2019; 

- O sistema de garantia de direitos: perspectivas de atua-

ção em rede; 

- Violação e proteção de direitos: a rede como prática.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Antirracista e a Rede de Proteção aos 

Direitos das Crianças e Adolescentes, 21/02/19 

Reunião Intersetorial 

Guaianases/Lajeado, 15/03/19 

1º Encontro do Grupo de Trabalho  

GT NAAPA 2019, 20/03/19 

Encontro com todos os Conselhos 
Tutelares do território, 27/03/19 

http://visitassme.wixsite.com/monitoradas
https://drive.google.com/open?id=11DfUCWtyTYMTf-AFhP1ohzveICBVummH
https://drive.google.com/open?id=1UZgV7BY-6FI288Y6eSGf2IiHBPeovGRp
https://drive.google.com/open?id=16G1xsa0MnxxD7QMoZuGTFpBJEYtYPj2c
https://drive.google.com/open?id=1UeiXpCGe4xwSMDqlFzWt25LIkpARVagi

