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"A Escola Cidadã é uma escola 
coerente com a liberdade . 

É coerente com seu discurso formador, 
libertador." 

 
(Freire e Scaglia, 2007) 

 

O Super Pedrinho contra a Dengue 

Pedrinho é um garoto esperto que 

sonha em ser um super-herói. Usa 

sua capa como se tivesse superpode-

res! Esse menino sabe da importân-

cia de brincar em locais limpos, pois 

aprendeu na Escola que o mosquito 

da DENGUE é perigoso e que essa 

doença pode ser fatal. Desde então, 

está sempre procurando acabar com 

os ambientes que possam servir de 

criação do temível AEDES AE-

GIPT.                                                                                                              

A partir de agora, todos iremos co-

nhecer a luta de nosso herói, que irá 

trabalhar na conscientização para a 

prevenção e  a diminuição do núme-

ro de casos da DENGUE em nossa 

região.  

Pedrinho sempre trará toques, conse-

lhos, informações e dicas para que, 

juntos, possamos vencer esse inimi-

go. Fiquem atentos! 

Vamos nessa!    

 

DICEU COMPARTILHA... 

estaques 
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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: 02/07  

Horário: 19:00 

Local: Auditório da DRE 

 

Para anotar 

na AGENDA 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

ATENDIMENTO NOS POLOS   

Recesso Escolar - julho/2019 
 

O atendimento no período de Recesso Escolar, de julho/2019, será realizado em conformidade com os critérios esta-

belecidos pela Instrução Normativa nº 12, de 23 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Pau-

lo, em 24/05/2019, que estabelece critérios para atendimento às crianças matriculadas nos Centros de Educação 

Infantil da Rede Direta, Indireta e Parceira no Recesso Escolar de julho/2019. 

 
O atendimento será realizado de 10 a 19/07, nos seguintes polos: 

 
- 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.  

 

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO 
 

Folha de Pagamento 
 
 

  Recesso Escolar docente: de 06 a 20/07/19 (reflexo no Auxílio Refeição - AR e 
Auxílio Transporte - AT); 

 

 08/07: Suspensão de Atividades - acertar o AR na compensação; 
 

 Atentar à publicação final de Promoção por Antiguidade, com reflexo previsto 
para a folha de julho; 

 

 Auxílio Refeição (AR): 
- Docentes: previstos 13 dias úteis (R$ 19,63/dia)  / Total: R$ 255,19; 
- Administrativo: previstos 21 dias úteis (R$ 19,63/dia) / Total: R$ 399,00. 
 
 Auxílio Transporte (AT): 
Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de Agosto = 22 dias. 

                          TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO  - TEG 

                   Cronograma Mensal de Ações 

 

 

Núbia e Simone  

3397-8837 

3397-4727 

ATIVIDADES JULHO 

IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ALUNOS INSCRITOS  31/07, quarta-feira 

ASSINATURA - CONDUTORES  01/08, quinta-feira 

ENTREGA DOS ATESTES  NA DRE  02/08, sexta-feira 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-educacao-sme-12-de-23-de-maio-de-2019


 3 

 

  

 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento 
para a Aprendizagem  

 
“As atividades lúdicas realizadas individualmente com um/

a educando/a constituem exceção e sua realização dar-se-á, 

após estudo de caso realizado pela equipe do NAAPA, 

pactuada com a escola como importante para melhor enten-

dimento da situação.” (Caderno de Debates do NAAPA: 

Orientações Normativas. 2016, vol. 3, p. 45). 

 

Tendo como objetivo, por meio do trabalho itinerante, fortalecer as 

práticas pedagógicas necessárias à garantia dos direitos de aprendiza-

gem dos estudantes, as equipes dos NAAPAs das Diretorias Regionais 

de Educação - DREs têm colaborado com os Coordenadores Pedagó-

gicos e Docentes das Unidades Educacionais na construção de um 

Plano de Acompanhamento Multidisciplinar para a Escolarização - 

PAME, o qual auxilia esses profissionais a mobilizar diferentes recur-

sos e estratégias de atenção ao processo de aprendizagens dos estudan-

tes. 

Nesse mês, destacamos algumas imagens que representam diferentes e 

positivos resultados que obtivemos com crianças de algumas EMEFs 

acompanhadas pelos profissionais do NAAPA, o que revela que o PA-

ME tem se consolidado como um instrumento que nos ajuda a visuali-

zar novos olhares para registros e potências do aprender, auxiliando as 

U.Es a superar, assim, alguns dos diferentes desafios que vão surgindo 

a cada nova situação no cotidiano educacional.  

 

 

Plantão da 
Supervisão 

 
3397-8833 
3397-8841 

 

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 
 

                               Clique nas figuras para obter as orientações do CEFAI: 
 

 

 

 

 

Acesse o Calendário 

de ações do CEFAI: 

    DIPED - Divisão Pedagógica 

A DIPED agradece o apoio e o acolhi-
mento das ações realizadas no 1º se-
mestre, sobretudo o compromisso com 
as ações formativas e o acompanha-
mento das aprendizagens e do desen-
volvimento dos nossos bebês, crianças, 
adolescentes, jovens e adultos.  

Desejamos um ótimo Recesso Escolar! 

 

NÚCLEO DE GESTÃO DE  

EXPEDIENTE / PROTOCOLO 

Orientações SIMPROC 

Clique na figura abaixo para acessar as 

 orientações sobre o SIMPROC:  

SUPERVISÃO ESCOLAR 
 

Clique na figura abaixo para acessar o  

cronograma  mensal de ações da   

Equipe Gestora: 

Motivação 

Resiliência 

Entusiasmo 

Parceria Superação Autonomia 

https://drive.google.com/open?id=14DR-G2OnbjMzHZit_K78SfDj2pbFo732
https://drive.google.com/open?id=1Qp0tkJA6No0hdqmbGf6_HyYZs0t_LwfV
https://drive.google.com/open?id=1jc9Q3dom_UGghzkONjON4yfejTT8Sy_O
https://drive.google.com/open?id=1PGFfbhahkXIvVa0YEtJbKWFqCSqLIQG9
https://drive.google.com/open?id=1pPvLyoEV7YQMvju1UPsNl4k1aCjSAsIy
https://drive.google.com/open?id=1by9kVxd02C-eoV8mfGjDBHP1oRr8kIqi

