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“Quando olho uma criança ela me
inspira dois sentimentos: ternura pelo
Boletim
que éInformativo
e respeito pelo-que possa ser.”
DRE Guaianases

Jean Piaget

CEFAI COMPARTILHA...
Encontro de Pais
Em avaliação dos trabalhos realizados pelas Professoras de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAIs, no ano de
2015, a equipe CEFAI identificou a necessidade de um trabalho em parceria com pais das crianças/estudantes com deficiência,
Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD e Altas Habilidades/Superdotação, da DRE G.
Na ocasião, houve articulação da equipe CEFAI junto ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD,
que culminou, em 20/05/2016, no I Encontro de Pais, marcado por reflexões e trocas de experiências que revelaram necessidade de continuidade dessa ação.
Desse modo, os pais organizaram uma comissão para a realização dos encontros posteriores, elegendo, inclusive, temáticas de interesse comum, o que propiciou o protagonismo deles. Ficando ao CEFAI a função de mediar a organização em
relação à datas, espaços e palestrantes.
Desde então, as Unidades Educacionais recebem, bimestralmente, o convite do Encontro de Pais para divulgação
junto às famílias, o qual acontece no auditório do CEFAI.
No último dia 18/05/2019, tivemos a honra de receber uma professora da DRE G, diagnosticada com Transtorno do
Espectro Autista - TEA, para uma roda de conversa sobre o tema autismo. Momento este permeado por contribuições significativas de todos os presentes: Coordenadores Pedagógicos, Professores, Pais e Profissionais do CEFAI.
Neste percurso, já realizamos quinze encontros!
Embora ainda haja muito para se fazer com vistas a potencializar as ações junto às famílias, em busca de uma educação inclusiva de qualidade, garantindo a equidade para todos, consideramos que as ações aqui compartilhadas são bastante
relevantes para esse processo.
De acordo com Parolim (2003,p.99)
[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo;
no entanto, a família tem suas particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades
que a aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar
uma criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo.
PAROLIM, Isabel. As dificuldades de aprendizagem em relações familiares. Fortaleza 2003.
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO

Para anotar
na AGENDA

Antecipação de 13º
Conferir a folha, desde o primeiro processamento, dos servidores que solicitaram
a antecipação:
- Aniversariantes de junho que solicitaram em maio;
- Aniversariantes do 2º semestre - julho a dezembro (excepcional);
- A antecipação excepcional poderá ser solicitada até 07/06/19.
Auxílio Refeição (AR)
JUNHO: previsão de 18 dias úteis (R$18,74 dia) - Total: R$ 337,32.

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

Auxílio Transporte (AT)
- Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de JULHO = 21 dias.
Docentes terão descontados os dias referentes ao recesso.
Para os Agentes de Apoio - Vigia: deve verificar a quantidade de dias trabalhados e
acertar na tela de frequência o AR e encaminhar memorando para o AT se ocorrer diferença.
20/06/19: Não haverá expediente - Corpus Christi.
21/06/19: Suspensão de expediente conforme Decreto 58.643 (DOC 01/03/19).
§ 1º A compensação das horas não-trabalhadas em decorrência da Suspensão do Expediente deverá ocorrer entre os meses de maio a agosto de 2019 e acarretará, obrigatoriamente, em descontos dos valores pagos a título de auxílio-transporte, vale-transporte,
auxílio-refeição e vale-refeição referentes aos dias de expediente suspenso. (Redação
dada pelo Decreto n° 58.679/2019).

ENCONTRO COM
DIRETORES
INICIANTES
Datas: 04 e 18/06
Horário: das 9:00 às 12:00
Local: Auditório da DRE

ENCONTRO MENSAL
COM DIRETORES E
GESTORAS DE CEU
Data: 26/06
Horário: das 9:00 às 13:00
Local: Auditório do CEFAI

§ 2º Caso a compensação não se dê no prazo estipulado no § 1º
deste artigo, o servidor sofrerá os demais descontos pertinentes.

REUNIÕES
DO CRECE

NÚCLEO DE GESTÃO DE EXPEDIENTE / PROTOCOLO

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

Orientações SIMPROC
Clique na figura ao lado para acessar
orientações sobre o SIMPROC

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma Mensal de Ações
ATIVIDADES

JUNHO

IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ALUNOS INSCRITOS

28/06, sexta-feira

Núbia e Simone

01/07, segunda-feira

3397-8837

02/07, terça-feira

3397-4727

ASSINATURA - CONDUTORES
ENTREGA DOS ATESTES NA DRE
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DICEU
Divisão dos CEUs e da Educação Integral
Jogos Estudantis de Xadrez por Equipe – Fase Regional: parabenizamos os 642 estudantes inscritos, de 24 escolas participantes,
em especial, a EMEF Antônio D’Ávila (campeã), a EMEF Anna
Lamberga Zéglio (vice-campeã) e a EMEF Vinte e Cinco de Janeiro (3º lugar).

Vivência “Arteterapia e Musicoterapia”: no dia 20/05 ocorreu a
Arte da argila ao som do tambor, com a Arteterapeuta e integrante
da DICEU Marcia Regina Figueira, acompanhada de Fernanda
Vieira da Mota, Psicóloga, Terapeuta Somática e Musicoterapeuta,
e em parceria com a equipe do NAAPA. A ação teve o objetivo de
promover novos espaços de comunicação e cooperação entre educadores e gestores. O evento ocorreu durante a JEIF do CEI Cidade Tiradentes.

Esse evento foi um sucesso e esperamos o mesmo entusiasmo no Comissões de Mediação de Conflito: esse ano estão ocorrendo
1º Festival de Mancala Awelê e nos Jogos Estudantis de Xa- vários eventos e cursos para os membros das Comissões de Mediação de Conflitos. Segue o calendário para divulgação:
drez Individual – Fase Regional, ambos em agosto.
Para iniciarmos a organização do 1º Festival de Mancala Awelê,
solicitamos que as Unidades realizem a inscrição no link abaixo:
Clique na figura:

Respeitar é Preciso

(curso com atividades para realizar na Unidade Educacional)
Datas: 26/06, 28/08, 25/09 e 23/10
Horário: das 18:00 às 22:00
Local: Auditório da DRE Guaianases

Educação em Direitos Humanos: Desafios Contemporâneos
(curso com palestras)
Datas: 19/06, 24/07, 22/08, 09/09, 22/10 e 13/11
Horário: das 8:00 às 12:00
Local: CEU Jambeiro, Av. José Pinheiro Borges, 60

3º VEM – Vozes Estudantis em Movimento: encaminhamos
para as EMEFs o regulamento do concurso de criação do Logotipo
do evento. O estudante vencedor será premiado com um Kit de
materiais artísticos. Atenção ao prazo de entrega das artes: 2º Grande Encontro das Comissões de Mediação de Conflitos da
Cidade de São Paulo - Projeto Respeitar é Preciso
21/06/2019.
Programa #tamojunto: está previsto para o mês de Junho a formação de novos formadores, bem como o início das atividades,
que contará com a participação de 6 Unidades Educacionais da
nossa DRE.

Datas: 03/06
Horário: das 8:00 às 13:00
Local: Auditório Ibirapuera

Obs: Todos os eventos têm vagas limitadas.

NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem
“(...) num contexto de mudança, sempre chegará esse momento da crise (...) A crise como lugar de passagem, não de enlouquecimento definitivo. (...)
A crise como perda de limites espaciais, que devem ser experimentados, para reconstruir um outro espaço.”
Gastão Wagner S. Campos
As itinerâncias realizadas pela equipe NAAPA às Unidades Educacionais que requerem atenção às necessidades que os coletivos profissionais apresentam têm como propósito promover novas estratégias de comunicação e cooperação entre educadores, gestores e agentes de apoio, de modo que todos sejam capazes de construir novas formas de pensar e gerenciar seus conflitos. Tais momentos de escuta
e reflexão sobre suas práxis tendem a produzir novas e potentes relações, as quais podem se tornar mais sadias e mais sólidas mediante
novas ressignificações.
Dessa forma, entendemos que esse rico instrumento de escuta e reflexão que mobiliza o ‘sentir a si e o outro’ (alteridade), bem como o
olhar empático as suas próprias necessidades e a do coletivo, além de diluir propostas educacionais individuais e isoladas, fortalece,
também, a criação de vínculos, sentimentos e afetos com bebês, crianças e estudantes.
Destacamos, abaixo, algumas imagens que representam um pouco de como nossos encontros têm se constituído em algumas JEIFs:

SUPERVISÃO ESCOLAR
Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal
de ações da Equipe Gestora:
Plantão da
Supervisão
3397-8833
3397-8841

DIPED
Clique na figura abaixo para acessar
o cronograma mensal de ações da DIPED:
Fones DIPED
2557-0508
2553-6885
2554-4475

