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Boletim Informativo
Diretoria de Ensino
Região Leste 5

A Diretoria de Ensino Região Leste 5, inaugura o
seu Boletim Informativo,
ferramenta semanal que
auxiliará na comunicação
entre a Diretoria e suas
Unidades Escolares, trazendo orientações, notícias e
informações relacionadas
aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

Núcleo Compras e Serviços - NCS

Informações sobre as atribuições dos cuidadores de alunos com
necessidades educativas especiais

Conforme publicado na edição n° 02 deste Boletim, lembramos os Gestores das
Unidades Escolares, as atribuições dos cuidadores para alunos com
necessidades educativas especiais que apresentem limitações motoras e outras
que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no
autocuidado.
1.

Ações referenciais relacionadas à rotina diária do cuidador:

Período/Horário

- Chegada do aluno
na Escola.

Atividades dos Cuidadores
- Recepcionar no portão;
- Auxiliar no transporte de materiais e objetos
pessoais até a sala de aula;
- Auxiliar o aluno até a sala de aula e acomodá-lo
dentro da sala.
- Atender ao chamado do (a) Professor (a);

- Ida ao banheiro.

- Auxiliar o aluno para sair da sala;
- Auxiliar o aluno para deslocar-se até o banheiro;

Sede da Diretoria Leste 5

Fale Conosco
Telefone (PABX): (11) 2602-1240 Correio Eletrônico: delt5@educacao.sp.gov.br
Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010
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Período/Horário

Mural
- Ida ao banheiro.

Atividades dos Cuidadores
- Iniciar os procedimentos necessários de acordo
com a deficiência, o apoio ao aluno, desde a
higiene antes da utilização do sanitário, até a
desinfecção do aluno após uso do sanitário, e
colocação de roupa se for o caso;
- Apoio para retornar à sala de aula;

CURSO: INGRESSANTES ETAPA 1 - FUNDAMENTOS
BÁSICOS – 2015
O Curso Ingressantes - Etapa 1
- Fundamentos Básicos –
2015, terá sua 1ª aula
presencial nos dias 28 (turma 1
– manhã), 29 (turma 2 –
manhã) e 30/07/2015 (manhã
– turma 3 e tarde – turma 4).
As listas com a relação de
alunos e os horários de cada
turma já foram encaminhados
por e-mail para todas as
Unidades Escolares.
Solicitamos
às
equipes
escolares, que divulguem estas
listas aos professores de suas
escolas e, em caso de haver
omissão do nome de algum
professor,
entrarem
em
contato com os Supervisores
em seus respectivos plantões:
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- Acomodar o aluno dentro da sala de aula.
- Retirar-se da sala de aula.
- Buscar o aluno em sala de aula;
- Auxiliar no deslocamento até o banheiro,
atendendo os procedimentos já descritos, se
necessário;
- Auxiliar no deslocamento até o pátio e demais
dependências da Unidade Escolar;
- Auxiliar a alimentação com os utensílios
adequados (se for o caso) e inclusive os já
utilizados e trazidos pelo aluno;
- Intervalo para o
lanche.

- Higienizar os objetos pessoais, quando
necessário;
- Acompanhar até o banheiro para a higienização
bucal, utilizando os acessórios previamente
definidos ao aluno;

Ivany 2ª feira – manhã;
Vagner 4ª feira – tarde;
Maria Cristina 6ª feira –
manhã.

- Auxiliar a utilização de sanitário, caso
necessário, utilizando a prévia e pós
higienização do aluno;
- Auxiliar no deslocamento até a sala de aula
bem como sua acomodação.

Aproveitamos para informar
que a data prevista para o
início do curso on-line é
10/08/2015.

- Higienizar os objetos de higiene bucal.
- Auxiliar o aluno na arrumação de seus objetos
e materiais escolares;

Continua.....

- Saída do aluno da
Escola.

- Acompanhar até o portão de saída;
- Acompanhá-lo até o transporte escolar, se
necessário.
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2.

Atribuições do Cuidador:

a)

Desenvolver o atendimento ao aluno com deficiência nas Escolas,

cujas limitações lhes acarretem dificuldade de caráter permanente ou
temporário, e que não conseguem, com independência e autonomia, realizar
atividades relacionadas à alimentação, higiene bucal e íntima, utilização de

CONSELHOS DE ESCOLA

banheiro, locomoção, administração de medicamentos constantes de
prescrição médica bem como aqueles que, excepcionalmente, necessitem de

Seguem as datas e locais dos
próximos

encontros

dos

Conselhos de Escola:

apoio para as atividades escolares;
a.1) O atendimento será prestado, fora da sala de aula, de acordo
com as especificidades de cada aluno na Unidade Escolar, sendo
preferencialmente 01 (um) Cuidador para até 03 (três) alunos por

Dia 10/06:
1º encontro (3ª turma)
Horário: 18:30 as 22:30
Local: E.E. Wolny de Carvalho
Ramos, Prof.
Endereço:

período.
a.2) Poderá ocorrer o agendamento dos atendimentos fora das dependências
escolares ou atividades extracurriculares desde que relacionadas à Escola e
demais alunos da classe, mediante autorização dos Pais, Responsáveis e
Direção da Unidade Escolar.

R. Bom Jesus, 909 - V. Regente

b)

Realizar a recepção do aluno no início do período e acompanhá-lo até

Feijó.

a sala de aula. Garantir seu acesso e o deslocamento em todo o ambiente
escolar, ficar de prontidão para executar, quando solicitado, as funções de

Dia 11/06:

aquecer (quando necessário) e oferecer o lanche, realizar higiene bucal,

3º encontro (2ª turma)

acompanhar para o uso do sanitário, realizar a sua higiene íntima, troca de

Horário: 18:30 as 22:30

vestuário e/ou fraldas e auxiliar na administração de medicamentos via oral,

Local: E.E. Plínio Barreto

salvo nas hipóteses em que tal atividade seja privativa de enfermeiro, de

Endereço:

acordo com a regulamentação expedida pelos Órgãos competentes.

R. Siqueira Bueno, 2123 – BelenziNho.

b.1) Permanecer fora da sala, em local acessível, todo o período em que o
aluno estiver em aula, e aguardar a solicitação para realizar suas ocupações.
c)

Executar, com segurança, as manobras posturais de transferência e de

locomoção do aluno, conforme conhecimentos técnicos previstos para a
ocupação;
d)

Deslocar e movimentar corretamente e com segurança o aluno, para a

realização das atividades escolares externas à sala de aula, conforme
conhecimentos técnicos previstos para a ocupação;
e)

Acompanhar o aluno, no horário do intervalo, até o local apropriado

(cantina ou refeitório) e auxiliá-lo durante a alimentação e, após, em sua
higiene. Facilitar a socialização do aluno durante o intervalo e, ao final,
auxiliá-lo no retorno à sala de aula, conforme conhecimentos técnicos
previstos para a ocupação;
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Utilizar materiais de proteção de consumo diário descartável (luvas,

entre outros) para os procedimentos e desprezá-los após o uso, conforme
conhecimentos técnicos previstos para a ocupação;
g)

Utilizar os equipamentos e utensílios habitualmente usados pelo aluno

para alimentação e higiene, bem como realizar sua higienização, conforme
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conhecimentos técnicos previstos para a ocupação;
h)

Auxiliar na administração de medicamentos via oral, caso o aluno

necessite, quando solicitado pelo Pai ou Responsável. Retirar o aluno da sala
de aula, oferecer o medicamento durante o período prescrito e retornar o
aluno à sala de aula;
h.1) O auxílio na administração de medicamento, via oral, somente
deverá ser realizado mediante apresentação de receita médica.
Todo medicamento será fornecido diariamente pela família e
caberá ao Cuidador controlar a guarda, horário e ingestão dos
medicamentos;
i)

Cuidar da aparência e higiene do aluno;

j)

Estimular e ajudar a recuperação da autoestima, dos valores e da

afetividade;
k)

Estimular a independência;

l)

Estimular a integração do aluno com os colegas e as atividades

extracurriculares;
m)

Desestimular a agressividade (quando houver);

n)

Observar e relatar alterações físicas (manchas, inchaço, ferimentos);

o)

Preencher a Ficha de Rotina Diária do Cuidador descrevendo o

atendimento prestado aos alunos;
p)

Informar ao Responsável da Unidade Escolar e Supervisor da Empresa

as ocorrências excepcionais relacionadas ao aluno;
q)

Reconhecer as situações referentes ao aluno que necessitem de

intervenção externa ao âmbito escolar, tais como: o socorro médico, maus
tratos, entre outros. Tais ocorrências deverão seguir os procedimentos já
previstos e realizados na Unidade Escolar, quando necessário;
r)

Solicitar ao Supervisor a reposição do material específico utilizado pelo

aluno, bem como a substituição daquele cujo uso seja considerado prejudicial
ao aluno com deficiência.
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Não fazem parte das atribuições do cuidador na escola as

atividades

constantes

na

CBO

(classificação

brasileira

de

ocupações) listadas abaixo:
a) Levantar informações sobre a pessoa (A.1);
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b) Controlar horários das atividades diárias da pessoa (A.3);
c) Educar a criança e o adolescente nos deveres da casa e
comunitários (A.9);
d) Manter o lazer e a recreação no dia-a-dia (A.10);
e) Auxiliar no aprendizado da pessoa (A.12);
f) Cuidar da saúde da pessoa
f.1) Observar temperatura, urina, fezes e vômitos (B.1);
f.2) Observar a qualidade do sono (B.2);
f.3) Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas (B.3);
f.4) Lidar com comportamentos compulsivos (B.8);
f.5) Acompanhar o CJAI (Criança, Jovem Adulto ou Idoso) em consultas
e atendimentos médico-hospitalares (B.10);
f.6) Relatar orientação médica aos Responsáveis (B.11);
f.7) Seguir orientação de Profissionais da saúde (B. 12);
f.8) Observar sinais vitais (B.13);
f.9) Relatar condições de saúde aos Profissionais e/ou Responsáveis
(B.14);
g) Promover o bem estar da pessoa;
g.1) Promover atividades de estímulo a afetividade (C.4);
g.2) Orientar CJAI na sua necessidade espiritual e religiosa (C.6);
g.3) Encaminhar a pessoa a outros profissionais (C.8);
h) Cuidar da alimentação da pessoa
h.1) Participar na elaboração do cardápio (D.1);
h.2) Verificar a despensa (D.2);
h.3) Observar a qualidade e validade dos alimentos (D.3);
h.4) Fazer as compras conforme lista e cardápio (D.4);
h.5) Preparar a alimentação (D.5);

Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Ensino – Região Leste 5

Página | 6

h.6) Servir a refeição em ambientes e em porções adequadas (D.6)
h.7) Estimular a ingestão de líquidos e alimentos variados (D.7)
h.8) Controlar a ingestão de líquidos e alimentos (D.8)
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h.9) Reeducar os hábitos alimentares da CJAI (D.9);
i) CUIDAR DO AMBIENTE DOMICILIAR E INSTITUCIONAL
i. 1) Cuidar dos afazeres domésticos (E.1);
i. 2) Manter o ambiente organizado e limpo (E.2);
i. 3) Administrar o dinheiro recebido (per-capita) (E.5);
i. 4) Cuidar da roupa e objetos pessoais (E.6);
i. 5) Preparar o leito de acordo com as necessidades (E.7);
j) INCENTIVAR A CULTURA E EDUCAÇÃO
j. 1) Estimular o gosto pela música, dança e esporte (F.1);
j. 2) Selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a idade(F.2);
j. 3) Ler histórias e textos (F.4);
j. 4) Ajudar nas tarefas escolares (F.5);
k) Acompanhar a pessoa em atividades externas (passeios, viagens e férias) 1
k. 1) Planejar passeios (G.1);
k. 2) Listar objetos de viagem (G.2);
k. 3) Arrumar a bagagem(G.3);
k. 4) Preparar a mala de remédios(G.4);
k. 5) Preparar documentos e lista de telefones úteis (G.5);
k. 6) Acondicionar alimentação para atividades externas(G.6);
k. 7) Acompanhar pessoa em atividades sociais, culturais, lazer e
religiosas(G.7);
k. 8) Auxiliar nos preparativos de viagem(G.8);
k.

9)

Comunicar

saída

para

atividades

externas

da

pessoa

aos

Responsáveis(G.9).
k. 10) Procedimentos exclusivos do enfermeiro conforme
legislação vigente.
Ana Paula Valentin Telli- Diretor I/NCS-LT5
delt5ncs@educacao.sp.gov.br
1

Exceto as extracurriculares, previstas como atividades pedagógicas da escola.
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SAESP II
Lembramos os Diretores/Vice-Diretores das Unidades Escolares que,
estamos em fase de implantação, por meio da plataforma GDAE, da nova
versão do Sistema de Alimentação do Estado de São Paulo – SAESP II.
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Este sistema, através da inserção dos itens e baixas diárias de produtos, visa
aprimorar a gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Desta forma, qualquer problema ou dúvida deverá ser encaminhada para a
Central de Atendimento, através do telefone 0800-77-00012, ou pelo e-mail:
infoeducacao@educacao.sp.gov.br .

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula - NRM
Cadastro para os cursos de Educação de Jovens e Adultos

A partir do mês de junho, todos os candidatos cadastrados para os cursos de
Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas que vierem a ser
instaladas para o 2º semestre de 2015 (msg nº 500/2015).
Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.br

Núcleo de Vida Escolar – NVE
Disponibilização de documentos no website da Diretoria
Informamos que está disponibilizado no site da Diretoria de Ensino (clique
aqui para acessá-lo), orientações e modelos para:
- Históricos Escolares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio;
- Conclusão / Transferência do curso Regular e da E.J.A., Ensino Integral,
Tempo Integral, CEEJA e Educação Prisional.
Gláucia Machado da Silva - Diretor I/NVE-LT5
delt5nve@educacao.sp.gov.br
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE

A WorldSkills Competition ocorre a cada dois anos e é a maior
competição de educação profissional do mundo. Os competidores,
representados pelos melhores alunos nas etapas nacionais da Competição de
seus países, demonstram habilidades técnicas individuais e
coletivas para executar tarefas específicas para as quais estudam e atuarão
no futuro.
A WorldSkills Competition tem por objetivo evidenciar a
importância da educação profissional para estudantes, empresas,
governos e sociedade, desafiando jovens de todo o mundo a se
tornar um profissional qualificado com chances diferenciadas no
mercado de trabalho.
A competição proporciona também o encontro e a troca de informações sobre
as melhores práticas em educação profissional entre líderes industriais,
governamentais e especialistas em educação, inspirando jovens em idade
escolar a se dedicarem a carreiras técnicas e prosperar para um futuro
melhor.
Em 2015, a WorldSkills Competition será realizada pela primeira
vez na América Latina, no Parque do Anhembi, de 11 a 16 de
agosto/2015, e será aberta ao público em geral.
Para a 43ª edição são esperados aproximadamente 1.200 alunoscompetidores de mais de 50 países.
A organização da Competição no Brasil está a cargo do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), um dos cinco maiores complexos de
educação profissional do mundo, e da WorldSkills International.
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A Educação oferece em parceria com a empresa Geekie, para todos os
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estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio, uma nova
ferramenta virtual que servirá como preparação para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
No total, a plataforma reúne mais de 600 aulas de todas as disciplinas e áreas
do conhecimento obrigatórias para o concurso, apresentadas de forma lúdica,
interativa e personalizada.
A plataforma desenvolve um plano individual e indica exatamente os
conteúdos necessários para estudo, a partir das informações preenchidas
pelos alunos no cadastro. E com base nesse roteiro, que os alunos terão acesso
aos exercícios de Matemática, Língua Portuguesa, Química e todas as outras
disciplinas. Outra vantagem é que todas as etapas são monitoradas e um
diagnóstico com erros e acertos é produzido para auxiliar os participantes a
aprofundar os conteúdos, com apoio dos professores.
Conheça a plataforma (clique aqui para acessá-la) e saiba como acessar.

05 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente

O objetivo principal da criação desta data é a conscientização da população
mundial sobre os temas ambientais, principalmente, aqueles que dizem
respeito à preservação.
Nas escolas, os alunos podem se apropriar de atitudes que incentivem o seu
compromisso com as questões ambientais criando uma consciência
socioambiental, que é fundamental para o futuro do planeta.
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Nessa perspectiva, o Governo do Estado de São Paulo apresenta a maior
iniciativa já lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas
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ciliares – vegetação localizada às margens de nascentes, rios, córregos, lagos
e represas, que protegem e limpam as nossas águas: PROGRAMA
NASCENTES.
Para isto a SEE em pareceria com outras Secretarias e especialmente a
Secretaria de Meio Ambiente planeja o fomento de ações relacionadas à
Educação Ambiental, visando promover a consciência ecológica e uma sadia

Editorial

interação socioambiental entre o público das Unidades Escolares, a
comunidade do entorno e o meio ambiente. Em breve maiores detalhes do
Programa serão enviados às Unidades Escolares para que possam adequar

Coordenação

as ações que já realizam com o Programa Nascentes.

Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Marta Regina da Costa Aguiar
(Dirigente Regional de Ensino em
exercício)
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