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“Nada sobre nós,  

sem nós.” 

         Romeu Kazumi Sassaki  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Não conhece? Então, VEM! 
  

O VEM - Vozes Estudantis em Movimento é um evento do território (Lajeado, Guaianases e Cidade Tiradentes), 
promovido pela Diretoria Regional de Educação Guaianases - DRE G. Ele tem como objetivo a construção de grê-
mios autônomos e reflexivos, que pensem o protagonismo estudantil e docente,  na perspectiva de espaços de-
mocráticos nas Unidades Educacionais, constituídos por Grêmios, Assembleias, Projetos e Colegiados (Conselho 

de Escola e Associação de Pais e Mestres - APM), que façam parte do Projeto Pedagógico, considerando 
o Currículo da Cidade e a apropriação de valores éticos, políticos e estéticos,  pautados pelos Direitos Humanos.  
 
As edições anteriores foram realizadas em 2017 e 2018.  O tema deste ano será “Adolescer: Ser, Escolher e De-
cidir”. A intenção é que a cada encontro seja possível reunir as ideias de todos os estudantes e debater os temas 
de forma conjunta, provocando reflexões e ações sobre cada assunto tratado. A ação também consiste em inte-
grar as Unidades Educacionais, bem como incentivar a atuação ativa e contínua dos estudantes no território, 
tendo como referência uma educação pública de qualidade.  

 
Vai ficar fora dessa? 

DICEU COMPARTILHA... 

estaques 

VEM! 

Data: 09 de Agosto de 2019  

(sexta-feira) 

Local: CEU Água Azul  

Avenida dos Metalúrgicos, 1262 

Cidade Tiradentes - São Paulo 
Arte: Kimberly Vieira Pereira   

EMEFM Oswaldo Aranha 

Arte: Emilly dos Santos Ribeiro 

EMEF Alexandre de Gusmão 
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NÚCLEO DE GESTÃO DE  EXPEDIENTE / PROTOCOLO 
Orientações SIMPROC 

 

 
ATRIBUIÇÕES 
PERIÓDICAS 

Data: toda quinta-feira 

Horário: a partir das 8:00 

Local: Núcleo de 

Movimentação de Pessoal 

ENCONTRO COM 

DIRETORES INICIANTES 

Datas: 06 e 20/08 

Horário: das 9:00 às 12:00 

Local: Auditório da DRE 

ENCONTRO MENSAL 

COM DIRETORES E 

GESTORAS DE CEU 

Data: 14/08 

Horário: a confirmar 

Local: a confirmar 

REUNIÃO 

DO CRECE 

Data: 06/08  

Horário: 19:00 

Local: Auditório da DRE 

ENCONTRO COM 

EDUCADORES 

Apresentação do livro   

Negro em Guaianases: 

Cultura e Memórias, de 

Sheila Alice 

Data: 14/08              

Horário: 9:00              

Local: CEU Jambeiro            

Público-alvo: CPs e POSLs 

Para anotar 

na AGENDA 

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 
 
Clique nas figuras para obter as orientações do CEFAI: 

 
 

 
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO 
 

Folha de Pagamento 
 

 Docentes contratados: solicitamos priorizar os apontamentos de JEX até a 
data corte da folha; 
  

 Acompanhar a folha de pagamento dos servidores com pedido de qual-
quer afastamento;  
 

 AUXÍLIO REFEIÇÃO (AR): 
Agosto: previsto 22 dias úteis (19,63/dias). Total: R$ 431,86; 

 
 AUXÍLIO TRANSPORTE (AT): 

Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de SETEMBRO = 21 dias. 
                                  

               TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG 

Cronograma Mensal de Ações 

Núbia e Simone  

3397-8837 

3397-4727 

ATIVIDADES AGOSTO 

IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ALUNOS INSCRITOS  30/08, sexta-feira 

ASSINATURA - CONDUTORES  02/09, segunda-feira 

ENTREGA DOS ATESTES  NA DRE  03/09, terça-feira 

NÚCLEO DE GESTÃO DE  EXPEDIENTE / PROTOCOLO 

Orientações SIMPROC 

Clique na figura ao lado para acessar as 

 orientações sobre o SIMPROC:  

 

Acesse o Calendário 

de ações do CEFAI:  

https://drive.google.com/file/d/1by9kVxd02C-eoV8mfGjDBHP1oRr8kIqi/view
https://drive.google.com/open?id=1cTFeybmJnzjDEJHWDzSPTq9RB3OuVb0Y
https://drive.google.com/open?id=13MLK-wJO3BiX-oFZJFdH3291Jt9Qu_2Q
https://drive.google.com/open?id=1ogGg-sxTAa9GQX84azXb5umoKv_Xn-xP
https://drive.google.com/open?id=1yjJd78r3L4B3d1-ao_ByzBMrpdMOX4F5
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Super Pedrinho contra a Dengue 

Sim, ele voltou! O Super Pedrinho vem, nesta 

edição, reforçar que a nossa conscientização em 

relação à dengue é fundamental para conseguir-

mos combatê-la. Vamos nos prevenir! Não deixe 

água parada em garrafas, vasos de plantas, bal-

des e pneus. Basta uma tampinha com água para 

o mosquito se proliferar.  

Boletim Informativo - DRE Guaianases  

 

NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem  

 

Neste mês, destacamos o  4º Encontro do Grupo de Trabalho Reflexivo Interventivo – GT NAAPA, 

que contará com a presença da equipe do Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Víti-

mas de Violência - SPVV e ocorrerá no dia 12/08/19,  para os gestores da Educação Infantil, sendo 

das 9h às 12h, para CEIs (Rede Direta) e EMEIs, e das 13h30 às 16h30, para CEIs (Rede Parceira). 

 Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência 

Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e que oferece um conjun-

to de procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento social; psicossocial na perspectiva da interdisci-

plinaridade e articulação intersetorial, para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica, 

abuso ou exploração sexual, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao agressor, proporcionando-lhes con-

dições para o fortalecimento da autoestima, superação da situação de violação de direitos e reparação da violência vi-

vida. 

Esse serviço está vinculado ao CREAS e mantém relação direta com a equipe técnica deste Centro, que deverá operar 

a referência e a contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Di-

reitos e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

Considerando a importância do assunto e as demandas surgidas em nosso território, gostaríamos de contar com 

a participação de pelo menos um representante de cada Unidade Educacional. 

 

 

Plantão da 
Supervisão 

 
3397-8833 
3397-8841 

SUPERVISÃO ESCOLAR  

Clique na figura abaixo para acessar o cronograma mensal 

de ações da Equipe Gestora:  

Clique na figura abaixo para acessar  

o cronograma mensal de ações da DIPED: 

DIPED  

DIPED 
 

2557-0508 
2553-6885 
2554-4475 

Vamos continuar nessa luta! 

https://drive.google.com/open?id=1vFCHGICjQHNkhqg0UPPStML8T_hRXdAi
https://drive.google.com/open?id=1xQ8s9NhBSUWZ7bzO6QjUQgbqQ0aZUgwG

