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CEFAI COMPARTILHA...
Programação
da semana

O mês de setembro é o mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, época de conscientização e homenagens.
Em junho de 2009, o Parecer nº 13/2009 do Conselho Nacional de Educação determina, em seu texto, a obrigatoriedade
da matrícula das crianças com deficiência em escolas comuns do Ensino Regular, bem como a oferta de Atendimento
Educacional Especializado.
Nessa perspectiva, visando a equidade e a garantia dos direitos do público-alvo da Educação Especial, a Divisão de Educação Especial - DIEE, da Secretaria Municipal de Educação - SME, propôs ações durante uma semana, de 21 a 27 de
setembro, nas treze Diretorias Regionais de Educação.
Para consolidar as comemorações dessa semana, a Diretoria Regional de Educação Guaianases - DRE G, por meio da
Divisão Pedagógica - DIPED / Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, realizará exposições, café
reflexivo, ações pedagógicas e mesa redonda nas Unidades Educacionais com Salas de Recursos Multifuncionais - SRM,
além de ações em comemoração ao Setembro Azul.
Marcos históricos

Por meio do Projeto Bilíngue, o Setembro Azul é constituído de várias ações pedagógicas que têm por objetivo:
 Promover a valorização e o reconhecimento da cultura surda;
 Celebrar a regulamentação da Libras no Brasil, registrada na Lei n°10.436, de 24 de abril de 2002 e Decreto n° 5.626/2005;
 Impulsionar a circulação da Libras;
 Valorização as conquistas da Comunidade Surda a conquistas da Comunidade de Surda Local.
A referida semana dará visibilidade ao protagonismo de toda comunidade escolar dos territórios de Guaianases, Cidade Tiradentes e Lajeado, visando o fortalecimento do respeito pelos Direitos Humanos e da Educação com base na igualdade de oportunidades e pela diversidade humana.
Ainda neste mês, teremos oficinas, vídeos, exposições de trabalhos, painéis, apresentações culturais da comunidade surda e
revista com o personagem “Vladi”, do Projeto Bilíngue, apresentado aos estudantes no Setembro Azul de 2018.
Para saber mais, clique nas figuras abaixo
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NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - PAGAMENTO

Para anotar
na AGENDA

Folha de Pagamento
NOVO CÓDIGO DE FREQUÊNCIA – INT: Informamos que o acesso ainda não
está disponível para todos os usuários do SIGPEC. Orientamos aguardar a regularização.
FÉRIAS EM PECÚNIA: As Unidades deverão encaminhar por e-mail o expediente
de solicitação de indenização de férias em pecúnia em nome dos servidores que possuem direito às férias e não usufruíram no ano do desligamento.

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

AUXÍLIO REFEIÇÃO (AR):
Setembro: previsto 21 dias úteis (19,63 dia) - Total: R$ 412,23

ENCONTRO COM
DIRETORES INICIANTES

AUXÍLIO TRANSPORTE (AT):
Quantidade de dias úteis para utilizar no mês de outubro = 22 dias

Datas: 03 e 17/09
Horário: das 9:00 às 12:00
Local: Auditório da DRE
Responsável: Supervisão
Escolar

NÚCLEO DE BENS PATRIMONIAIS
Novos procedimentos para desfazimento de computadores
O Desfazimento de Computadores com parecer técnico inservível/irrecuperável
(independente de marca e modelo) deverá ser realizado junto ao DGSS - Departamento de
Gestão de Suprimentos e Serviços.

ENCONTRO COM
MANTENEDORES
Datas: 18/09
Horário: das 9:00 às 12:00
Local: Auditório do CEFAI

Para autuação de processos de baixa que incluam computadores, os documentos deverão ser
providenciados até o item 7 do Tutorial para Baixa de Bens Patrimoniais: Ata da APM da
Escola.

ENCONTRO MENSAL
COM DIRETORES E
GESTORAS DE CEU

O documento referente à Destinação Final será fornecido pelo Núcleo de Bens Patrimoniais,
que realizará o agendamento para retirada das máquinas da Unidade Educacional e o encaminhamento ao DEMAT/DGSS - Departamento de Materiais.
Por esse motivo, a baixa de computadores deverá ser separada de outros bens (móveis e demais eletrônicos).

Data: 11/09
Horário: das 9:00 às 13:00
Local: Auditório do CEFAI

Para os demais bens (mobiliários e eletroeletrônicos), continuam os procedimentos que já vêm
sendo adotados, ou seja, encaminhamento à Limpeza Pública.
Clique na figura ao lado e encontre todos os

REUNIÃO
DO CRECE
Data: 03/09
Horário: 19:00
Local: Auditório da DRE

modelos e tutoriais referentes a Bens Patrimoniais

NÚCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - TEG
Cronograma Mensal de Ações
ATIVIDADES

AGOSTO

IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ALUNOS INSCRITOS

30/09, segunda-feira

ASSINATURA - CONDUTORES
ENTREGA DOS ATESTES NA DRE

Núbia e Simone

01/10, terça-feira

3397-8837

02/10, quarta-feira

3397-4727
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CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão
Clique nas figuras abaixo para obter as orientações do CEFAI:

Acesse o Calendário
de ações do CEFAI:

NAAPA - Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem
Neste mês, destacamos três potentes ações que visam, entre outras coisas, fortalecer a articulação entre os serviços da Rede de Proteção Social do território, bem como discutir algumas questões referentes à saúde mental de nossos estudantes. Sendo elas, respectivamente:
 06/09/19 - I Fórum de Intercâmbio de Práticas Educacionais (DRE, UEs e Supervisão de Saú-

de).
Público-alvo: Unidades Educacionais que têm enfrentado, junto aos seus estudantes, situações de depressão, automutilação e ideação suicida. Data: 06/09/19 ;Horário: das 14h às 17h; Local: DIPED. (Obs.: As UEs envolvidas serão
informadas, posteriormente, via e-mail e/ou contato telefônico);
 20/09/19 - Grupo de Trabalho do NAAPA, que contará com a participação do Dr. Daniel, do CAPS IJ.

Público-alvo: Gestores das Unidades da Educação Infantil (EMEI e CEIs – Redes Direta e Parceira); (Obs.: As informações referentes a local e horário serão encaminhadas, posteriormente, por e-mail);
 01/10/19 - IV Encontro de Saúde Mental e Intersetorialidade de Guaianases - Educação, Saúde e Assistência

Social: da reflexão à construção de ações coletivas, que teve por base as discussões e propostas realizadas com
os diversos segmentos da Educação, da Saúde e da Assistência Social.
Público-alvo: Diretor de Escola, Assistente de Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, Prof. de Educação Infantil, Prof. Educação Infantil e Ens. Fund. I, Prof. Ens. Fund. II e Médio e Supervisor Escolar. (Obs.: Aguardando publicação. Maiores detalhes serão encaminhados, posteriormente, via e-mail).

NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
No mês de agosto, as nutricionistas e estagiárias do Núcleo de Alimentação Escolar realizaram o
treinamento de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. A capacitação teve duração de 4
dias e contou com a presença de 237 dos manipuladores que atuam nos CEIs da Rede Parceira.
O propósito da formação foi enfatizar a higiene e a segurança alimentar, garantindo uma condição higiênico-sanitária das refeições servidas, sem oferecer riscos à saúde dos bebês e crianças,
conforme exigências previstas pela Legislação vigente.
A capacitação teve resultado positivo, permitindo que as profissionais pudessem sanar suas dúvidas e também, de forma
prática, visualizar como os procedimentos são realizados da maneira correta.
Essa ação foi realizada em parceria com a ETEC de Guaianases, que apresentou o curso técnico de Nutrição e Dietética aos participantes e disponibilizou espaços para a realização das
oficinas.

SUPERVISÃO ESCOLAR

DIPED - Divisão Pedagógica

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:

Plantão da
Supervisão

DIPED

3397-8833
3397-8841

2557-0508
2553-6885
2554-4475
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DICEU - Divisão dos CEUs e da Educação Integral
VEM – Vozes Estudantis em Movimento

#TAMOJUNTO

Agradecemos o envolvimento, o profissionalismo e a
crença nas ações dos alunos para os alunos.

Programa de redução de danos de álcool e drogas.

Nosso 3º VEM foi um sucesso!

Poema - V.E.M.

Vozes estudantis em movimento
onde os estudantes têm seu momento
onde você pode ser você
sem medo de bulliyng sofrer.

Atualmente, temos 4 escolas participantes, com estudantes do Ciclo Autoral:
- EMEF Aureliano Leite;
- EMEF CEU Inácio Monteiro;
- EMEF Quirino Carneiro Rennó;
- EMEF Saturnino Pereira.
Essa ação tem apoio das UBSs de referência
de cada Unidade Educacional.

Lutar pelo seu direito
aqui você pode ser do seu jeito
sem medo do que pode ser feito
venha ser você
lutando pelo seu direito de aprender.
Yasmin Barbosa de Lima e Gabrielle Ferreira - 7º ano
EMEF VEREADORA ANNA LAMBERGA ZÉGLIO

Para saber mais sobre o programa, clique na imagem acima.

“Super Pedrinho” contra a dengue!
Adivinha quem voltou com mais dicas para a prevenção contra a dengue? Se você disse “Super Pedrinho”, acertou! Nessa edição, as dicas são:
Coloque areia nos vasos de plantas;
Coloque telas nas janelas;
Limpe as calhas;
Mantenha garrafas e latinhas viradas para baixo.
Não deixe água parada;
Seja consciente com seu lixo;
Tampe a caixa d’água.

Essa luta é de todos nós!
ACONTECEU NA DRE - G
Festival Mancala Awelé
A DRE Guaianases teve o privilégio de organizar o seu 1º Festival Regional de Mancala Awelé
Desse festival, saíram 30 alunos para representar nossa

A EMEF Anna Lamberga Zéglio ficou em 3º lugar

Diretoria no IV Festival de Mancala Awelé – Final

na classificação geral, sendo representada, no mo-

Municipal, dos quais dois foram premiados, ambos da

mento da premiação, pelo prof. Fábio Alves Bertelli.

EMEF Anna Lamberga Zéglio:

Nesse festival, também foram premiados os seguintes

 3º lugar: Arthur Henrique Lima
Ciclo de Alfabetização
 2º lugar: Pablo Henrique Santos
Ciclo Autoral

professores:
 4º lugar: Prof. Manoel Messias Júnior
EMEF Anna Lamberga Zéglio
 6º lugar: Davi Matheus Santos
EMEF Vinte e Cinco de Janeiro

