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DIPED COMPARTILHA...
Implementação do Currículo da Educação Infantil
No dia 09/04, foi realizado o III Seminário de Aprofundamento Curricular da Educação Infantil, no CEU Jambeiro. Na abertura dessa ação, tivemos a presença de Luciana Aparecida Tresseno Resende, Auxiliar Técnico de
Educação da DICEU Guaianases, que desenvolveu a prática do Lian Gong
com todos os participantes. Dando prosseguimento, houve uma apresentação
musical do estudante Luis Henrique Alves, da EMEF Dias Gomes, participante do programa The Voice Kids 2019, que abrilhantou a manhã formativa com
canções de sua autoria e de artistas brasileiros. Após esse momento, o CEI
Luzia Bezerra apresentou um Relato de Prática sobre organização dos espaços, tempos e materiais nas Unidades de Educação Infantil. Em seguida, a
Professora Doutora Maria da Graça Souza Horn palestrou sobre “A organização dos espaços na Educação Infantil”.
No mês de maio, o IV Seminário acontecerá no dia 17,
no CEU Jambeiro, e contará com a presença da Professora Doutora
Maria Helena Pelizon. Participarão Coordenadores Pedagógicos e Professores da Educação Infantil, Coordenadores Pedagógicos e Professores
do Ciclo de Alfabetização das EMEFs.
Abaixo, segue o cronograma com as demais ações formativas de
Implementação do Currículo da Educação Infantil:

Clique na figura abaixo para acessar
o cronograma mensal de ações da DIPED:
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NÚCLEO DE GESTÃO DE
PESSOAS - PAGAMENTO



Folha de Pagamento
Abril: inclusão do percentual de 14% de
contribuição ao RPPS para todos os servidores, retroativo a 28/03/19, sem atualização monetária, nos termos do Decreto nº
58.648/2019.
Maio: inclusão do cadastro da Evolução
Funcional do Quadro de Apoio à Educação, conforme publicação no DOC de
29/03/19.
- Acompanhar o processamento da folha
de pagamento.
- Autorizar os débitos provenientes de
atualização monetária da tela “manutenção
de parcelas”.
Declaração de Bens: deverá ser providenciada no mês de maio.



Protocolar, no Expediente, até
31/05, o requerimento dos servidores aniversariantes de junho que
façam a opção.
Aguardamos a publicação da possibilidade de antecipação excepcional
para os aniversariantes do 2º semestre (julho a dezembro), previsto
para maio.

Auxílio refeição para o mês de Maio
- 22 dias úteis previstos (R$18,74/dia)
- Total: R$ 412,28.


Para os Agentes de Apoio – Vigia:
deve-se 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 junho = 18
dias.

Para anotar
na AGENDA
ANIVERSÁRIO DE
GUAIANASES
Noite Solene: 10/05
Desfile: 26/05

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

REUNIÕES
DO CRECE

Antecipação do 13º salário
Conferir na folha de maio o requerimento
de antecipação de 13º, solicitados em abril.

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - BENEFÍCIOS
Procedimentos para solicitação de
Licença Médica através de Perícia Documental

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

PTRF
Clique no link para acessar todas as orientações:
INFORME COGESS nº 21

Prestação de Contas
Aguardar orientações.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma Mensal de Ações
ATIVIDADES

MAIO

IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ALUNOS INSCRITOS

31/05, sexta-feira

ASSINATURA - CONDUTORES
ENTREGA DOS ATESTES NA DRE

03/06, segunda-feira
04/06, terça-feira
SUPERVISÃO ESCOLAR

Núbia e Simone Cossi
3397-8837 / 3397-4727

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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DICEU
Divisão dos CEUs e da Educação Integral

.

CRECE: O Conselho de Representantes dos Conselhos de
Escola é órgão colegiado, de caráter deliberativo, que tem como finalidade o fortalecimento dos Conselhos de Escola e a
ampliação do processo democrático nas Unidades Educacionais. Um membro de cada Unidade deve ser escolhido entre os
membros do Conselho.
Farão jus ao Atestado para fins de Evolução Funcional os
membros do CRECE Regional e/ou Central que frequentarem,
no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões ordinárias e extraordinárias.
O próximo encontro será realizado no dia 07/05, às 19h00, no
Auditório da DRE Guaianases.
Contamos com a participação de todas as Unidades!
Jogos Estudantis de Xadrez por Equipe: Ocorrerão nos dias
23 e 24 de maio, no Ginásio do CEU Jambeiro.
Agradecemos desde já às equipes que se inscreveram!
VEM: No dia 24/04, foi dada a largada para o 3º VEM (Vozes
Estudantis em Movimento). Este ano o evento acontecerá no
dia 09/08, no CEU Água Azul. Neste momento, é importante a
participação de todas as Unidades Educacionais para que o
evento seja um sucesso. No próximo dia 15/05, às 10h00, teremos a segunda reunião de organização, no Auditório da DRE
Guaianases.
Participem!
Lian Gong: É uma prática integrativa do Programa de Promoção à Saúde com Práticas Integrativas - PROSPIC, realizada
dentro do ambiente de trabalho, que visa a prevenção e promoção da saúde do trabalhador.
As Unidades que quiserem sensibilizar seus servidores entrem
em contato com Luciana, na DICEU.

NAAPA
Núcleo de Apoio e Acompanhamento
para Aprendizagem
2º Encontro do Grupo de Trabalho
Reflexivo Interventivo
Dando continuidade às ações parceiras entre os distintos
serviços da Rede de Proteção Social do Território, destacamos o 2º Encontro do Grupo de Trabalho Reflexivo
Interventivo do NAAPA, no qual as Unidades Educacionais puderam contar com a participação de profissionais
do CAPSIJ, Iderlange e Cristina, e do SPVV, Patrícia.
Na ocasião, a equipe do CAPSIJ colaborou frente à determinadas situações vivenciadas pelas Unidades Educacionais, bem como sobre os procedimentos de encaminhamento para a Saúde, a partir de Estudo de Casos, contribuindo, assim, com uma política pública pautada por
um olhar coletivo voltado aos desafios presentes nas vidas de nossos meninas e meninas inseridos em uma situação social complexa.
A Equipe do NAAPA apresentou a devolutiva do 1º Encontro, realizando uma análise dos indicadores trazidos
pelos participantes e refletindo junto ao grupo sobre as
próximas ações do GT.

Instâncias de Participação: Criamos uma planilha para que
todas as Unidades preencham com informações de grande valia para o nosso trabalho. Pedimos que preencham a planilha
por meio dos links abaixo:
EMEF/EMEFM/CIEJA

EMEI CEI

158 anos de Guaianases: Os festejos em comemoração ao
aniversário do bairro de Guaianases começarão com a Noite
Solene, no dia 10/05, às 18h00, no CEU Jambeiro. Em 26/05,
ocorrerá o grande Desfile Cívico.
O logo do evento teve contribuição da DICEU/DRE-G:

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:

