BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 1/nº 06 – 11 de junho de 2015

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA – CAF

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

Orientações sobre prestação de serviços de manipulação de
alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da
Rede Pública Estadual.
- Material de limpeza/espaços para armazenamento:


Os materiais de limpeza e higienização são fornecidos pela empresa;



A limpeza da cozinha, despensa e refeitório é feita pelos funcionários

da empresa;


A Direção deverá providenciar o espaço para armazenamento dos

produtos de limpeza.
- Gás de Cozinha:


É fornecido pela empresa.

- Inventário:


A Direção deve realizar no início do contrato, juntamente com o

funcionário responsável da empresa, o inventário da cozinha (ambos deverão
assinar o documento);


Equipamentos quebrados na data do inventário: A Direção deve

providenciar três orçamentos e encaminhar ofício para a D.E.R., solicitando
recursos para manutenção.
- Funcionários:
Sede da Diretoria Leste 5



Devem estar uniformizados;

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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Têm uma hora de descanso (almoço) e podem cumprir esse período

fora da escola;

Mural



Estão sob supervisão da nutricionista da empresa;



Só manipulam a merenda a ser oferecida ao aluno;



Férias e recesso: funcionário terá capacitação, fará limpeza e

organização da cozinha, podendo tirar férias nesse período.
ATUALIZAÇÃO DE
MATRÍCULAS - CEEJA

- Contagem e registro da refeição servida:

Todos os Centros Estaduais de



Educação de Jovens e Adultos

(Diretor/Vice-Diretor), devem fazer o registro diário do cardápio oferecido e

– CEEJA, devem proceder à

da quantidade de merenda servida por período.

O responsável da empresa e o fiscal do contrato na escola

atualização das matrículas no
Sistema

de

Cadastro

de

- Encaminhamento da Planilha de Controle de Merendas Servidas:

Alunos, a fim de atender ao



disposto

planilha à U.E. por e-mail, para preenchimento;

na

Resolução

nº

Registro da 1ª quinzena de merenda servida: a D.E.R. encaminhará

77/2011. Este procedimento
deverá

ser

realizado,



Registro do mês de merenda servida: a empresa entregará a planilha

impreterivelmente, até o dia

na D. E. assinada e carimbada pela Direção da U.E. e pelo responsável da

19/06/2015.

empresa.

Soraia Salzano de Oliveira
Diretor I/NRM-LT5

delt5nrm@educacao.sp.gov.br

- Contagem de prato servido:
É o cardápio do dia, podendo haver alguma variação.
Exemplo 01:
CARDÁPIO DO DIA
arroz + feijão + carne moída + PEME (fruta)
Possibilidade 1
O aluno
se serviu:

Continua...

Possibilidade 2

Possibilidade 3

Dos 5 (cinco) itens Apenas de 3 (três)
Apenas da fruta
do Cardápio
itens do Cardápio

Na ocorrência de qualquer uma
considerar 01 (uma) refeição servida.

das

possibilidades,

- Balcão Térmico:


Escolas que possuem balcão térmico deverão realizar a contagem pelo

Per Capita de retirada, conforme indica a conta a seguir:
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Página | 3

50g

(conforme

tabela

enviada

anteriormente).

Mural

*ATENÇÃO transformar o per capita de gramas para Kg.
*Quantidade retirada do estoque ÷ Per Capita= n° de refeições

INVENTÁRIOS E

Arroz

DIGITAÇÃO NO GEMAT

20

Per Capita
÷

0,05

Nº de Refeições
=

400

O Núcleo de Administração da

É de responsabilidade da Unidade Escolar, avaliar a retirada do estoque, a

D.E.R. Leste 5, solicita às Escolas

fim de garantir que não sobrem alimentos preparados ao final do intervalo.

que ainda não entregaram o
Inventário de 2012, que o façam

- Coletas de amostras/termômetros:

até 12/06/2015. Para as Escolas



que ainda possuem bens não

pelo funcionário da empresa e acondicionadas no freezer;

cadastrados no GEMAT, pede-se



Saquinhos para as coletas são providenciados pela empresa;

que regularizem a digitação até



A temperatura dos alimentos deve ser registrada a cada período, cujo

19/06/2015.

equipamento, TERMÔMETRO, deve ser fornecido pela empresa.

Ressalta-se

a

necessidade

de

As coletas diárias de amostras da merenda preparada devem ser feitas

- Recepção dos produtos no abastecimento mensal:

regularização dos bens no sistema
com a máxima urgência.



Fazer o recebimento e conferência dos produtos é parte das atribuições

do funcionário da empresa, mas ele não está autorizado a assinar o
Arlene R. Almeida
Diretor I/NAD LT5
delt5nad@educacao.sp.gov.br

boleto de entrega;


Os produtos devem ser organizados na despensa pelos funcionários da

empresa;


O boleto de entrega deve ser assinado pela direção ou funcionário

responsável da escola, que também deverá acompanhar a conferência.
- Sanitização:


A DESINSETIZAÇÃO e a DESRATIZAÇÃO são procedimentos

realizados pela empresa nas áreas: cozinha, despensa e refeitório;


A LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA, permanece sob responsabilidade

da escola;


Os procedimentos de sanitização devem ser realizados pela empresa e

pela escola em janeiro e julho.
- Manutenção:


É de responsabilidade da empresa a manutenção de equipamentos

durante a execução do contrato;
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As manutenções na cozinha são de responsabilidade da empresa: troca



de torneira, troca de lâmpada ou de tomada, etc. (tudo o que é caracterizado
como desgaste ou problemas devido ao uso contínuo);
Em relação aos problemas estruturais do prédio, a Diretoria de Ensino



deverá ser consultada para análise.
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- Dúvidas:
Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com Hélio ou Fernanda
através dos telefones: 2602-1281 ou 2602-1283 - ou ainda, através do email: merendaleste5@yahoo.com.br.
Ana Paula Valentin Telli- Diretor I/NCS-LT5
delt5ncs@educacao.sp.gov.br

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia – NIT /
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula – NRM

Calendário Escolar – SED
Informa-se que os calendários escolares das U.E. que computaram os dias de
planejamento como letivo (com presença de alunos), devem inseri-los no
Calendário Escolar 2015 / SED, conforme segue:
•

Calendário Escolar,

•

Cadastrar Novo Evento,

•

Nome: Planejamento

•

Tipo: Planejamento Letivo,

•

Dias: (conforme calendário já homologado)

Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.br
Sônia Regina Proença dos Anjos - Diretor II/CIE-LT5
delt5cie@educacao.sp.gov.br
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Núcleo de Vida Escolar – NVE
GDAE – Concluintes
Diante do alto índice de alunos concluintes de 2014 não publicados no
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Sistema GDAE, conforme abaixo, o Núcleo de Vida Escolar da D.E.R. Leste 5
solicita providências urgentes, para reverter o quadro até o final deste mês.

Diretoria NS NR NV NP TNP PUBLIC TCONCL %NP
Leste 5
4671 1014 5824 5 11514
4796
16310 70.59

Legenda:
NS = Não selecionados (Secretário/GOE)
NR = Não ratificados
NV = Não validados (Supervisor)
NP = Não publicados (Dirigente)
TNP = Total de não publicados
PUBL = Publicados
TCONCL = Total de Concluintes
% NP = Percentual de não publicados

Sônia Regina Proença dos Anjos - Diretor II/CIE-LT5
delt5cie@educacao.sp.gov.br

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH
Licenças Saúde Negadas - Informações
Em atendimento aos Pareceres PA 44/2012 e PA 50/2012 (consultar site da
UCRH), referente às Licenças Saúdes negada o CRH da D.E.R. Leste 5,
informa:
Houve entrada de Reconsideração/recurso dentro do prazo de 30 dias?
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Procedimentos:

SIM

NÃO

Manter a licença saúde no

Considerar a(s) licenças(s)

BFE/PAEF/GDAE

negada(s)

e encaminhar o pedido de

como falta(s).

Liquidação, com a frequência

Se ultrapassar o limite,

atualizada, para análise.

Providenciar o Processo de

Alterar somente após a publicação

Regularização de Vida Funcional

da reconsideração.

e corrigir BFE/PAE/GDAE

Verificar prazo prescricional

Afastamento 056 - Informativo
Com o intuito de auxiliar a execução dos procedimentos para o Afastamento
056, destacamos as seguintes normas:
Artigo 126 – Aos servidores titulares de cargo efetivo do Estado, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público,
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 22 – O servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido
de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os
requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da
função pública, independentemente de qualquer formalidade. (Constituição
Estadual/89).
ATENÇÃO!


O interessado que estiver afastado pelos termos do art. 126 da CE/89

não poderá cessar o afastamento para retornar ao trabalho. Somente poderá
se não tiver cumprido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria,
após esgotadas todas as possibilidades.


Não poderá ser cancelado o protocolo do SIGEPREV para o

interessado que estiver usufruindo deste tipo de afastamento.

Secretaria de Estado da Educação
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 Se necessário, deverá ser atualizada a frequência na Certidão mesmo que o
interessado esteja afastado pelo código 056, considerando que o mesmo
continua contribuindo com a previdência e, na Aposentadoria, é considerado o
tempo de contribuição.
A carga horária do professor permanecerá zerada durante o período deste

Diretoria de Ensino - Região Leste 5
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afastamento. Somente considerar a carga horária efetivamente trabalhada.
Contribuir para a previdência não configura trabalho efetivo e não poderá ser
considerado no Mapa da Carga Horária
Roseli Maria do Amaral Pechta - Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br

NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
Anos Iniciais
Atendendo as orientações da SEE, a Equipe EFAI –DER Leste 5, enfatiza a
importância do trabalho a ser realizado nas Unidades Escolares com foco em
Língua Portuguesa e Matemática e destaca:
Língua Portuguesa: Projeto Teatro de Leitores
Os encontros de formação realizados na DER pela formadora Prof.ª Silvia
Ferrari e Equipe EFAI D.E.R. LT5; tem enfatizado a importância do trabalho
com a fluência leitora e buscando apoiar os alunos no avanço de suas
aprendizagens, indica a implementação do “Projeto Teatro de Leitores” como
forma de possibilitar uma intervenção pontual do professor com vistas a atender
à necessidade dos alunos com defasagem de aprendizagem. Vale ressaltar que
foi enviado, no mês Maio, para todos os Professores Coordenadores do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais o Projeto “Teatro de Leitores”, contendo todas as
orientações, situações de aprendizagens e encaminhamentos necessários ao bom
desenvolvimento desta ação. Ressalta-se que todas as etapas do Projeto devem
ser respeitadas, para que se garanta uma otimização dos resultados. Destaca-se
que, houve indicação para que esta proposta tivesse início ainda neste primeiro
semestre, considerando que algumas escolas já desenvolveram as primeiras
etapas.
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Matemática: “Formação em Didática da Matemática: Ensino
Fundamental – Anos Iniciais” - Módulo III.
Está previsto para a segunda quinzena do mês de agosto, o início do
Módulo III do Curso “FORMAÇÃO EM DIDÁTICA DA MATEMÁTICA:
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ENSINO FUNDAMENTAL – Anos Iniciais”. Este curso será oferecido às 5ª
feiras, das 19h às 22h na Diretoria de Ensino Leste 5, e terá a duração de
30 horas.
Videoconferências
Para aprofundamento dos estudos indicamos as videoconferências
realizadas:
Língua Portuguesa
Prof.ª Telma Weisz e Prof.ª Kátia Braklïng - “Leitura nos Anos
Iniciais” 23/04/2015
A VC ainda não está disponível no site da Rede do Saber. Sendo assim, cada
Professor Coordenador receberá um DVD com a cópia das VC já realizadas
neste ano.
Matemática
Profª Célia Maria Carolino Pires - Educação Matemática Anos
Iniciais – 28/04/2015
A VC do dia 08/06/2015, em breve, estará disponível no site da Rede do
Saber.
Mutirão do Programa Visão do Futuro
No próximo dia 20/06/2015, as escolas EE Beatriz do R. B. Astorino e
EE Paulo Monte Serrat, participarão do 4º Mutirão do Programa Visão do
Futuro no Hospital das Clínicas, às 9 h. Pede-se, que as escolas acessem
sistematicamente a plataforma do MAPA TAV, para possibilidade de
finalização de suas turmas.
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PRÊMIO CONSTRUINDO A NAÇÃO
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Incentivar projetos que possam contribuir para o
ambiente da escola e da comunidade, envolver alunos
e valorizar o papel do professor são alguns dos
objetivos do Prêmio do Instituto Cidadania Brasil.
Em sua 15ª edição, o prêmio passa a se chamar “A Vez do Grêmio – A
Vez dos Estudantes” e vai privilegiar ações realizadas por agremiações
estudantis de escolas públicas e particulares de todo o território nacional.
Além de alunos participantes dos grêmios, qualquer estudante do Ensino
Fundamental, Médio e EJA podem inscrever seus projetos.
Serão aceitas ações e práticas voltadas à saúde, cultura, tecnologia, inclusão
digital, educação, trabalho e meio ambiente, realizadas para atender a
demandas internas e externas às escolas.
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 de junho.
Maiores informações no site (clique aqui para acessar).
Solicitamos que as Unidades Escolares que se inscreverem comuniquem, por
favor, o Núcleo Pedagógico e também nos colocamos à disposição para
orientação quanto aos projetos.

ESCOLA VIRTUAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO (EVESP)
TOUR VIRTUAL EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA
No dia 16 de junho, às 10h e às 14h, haverá um tour virtual por uma estação
de tratamento de água da SABESP, que será transmitido ao vivo, pela Escola
Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP), para
todos os alunos e professores da rede estadual paulista.
Para participar do tour no horário matutino, no dia do evento acesse o site.
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No horário vespertino, visite o site (clique aqui).
Em caso de dúvidas, favor contatar a equipe responsável, por meio do
endereço evesp@educacao.sp.gov.br.
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Centros de Estudo de Linguas - CEL
SESSÃO GRATUITA DE CINEMA
“ASTERIX – O DOMÍNIO DOS DEUSES”
Atendendo à solicitação do Consulado da França e Aliança Francesa,
sugerimos a divulgação do Festival Varilux de Cinema Francês junto aos
alunos do curso de francês do Centro de Estudos de Línguas, que
poderão participar gratuitamente de uma sessão dublada do filme: ‘Asterix
– O Domínio dos Deuses’, do dia 16/6, às 10h. Ressaltamos que, não haverá
repasse de recursos para o transporte de alunos e que, devido ao número
limitado de vagas, a reserva deve ser confirmada até 12/06, com Julia
Weckelmann

ou

Livia

Carmona,

por

meio

do

e-mail:

afcultural@aliancafrancesa.com.br ou pelo telefone: 11-3017.5699, r. 5602.
Local: Espaço Itaú de Cinema Augusta (Rua Augusta, 1475). Capacidade: 234
lugares Duração: 86 minutos

Curso Todos Aprendem EAD –
2ª edição -2015
Em breve, o Instituto ABCD, em parceria com a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SEE-SP), por meio da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), ofertará a 2ª edição do Curso
Todos Aprendem EAD – 2015.
Esta, assim como a 1ª edição que está em andamento, tem o objetivo de
formar professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF) para o
ensino na diversidade, com o intuito de:
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Identificar os alunos com risco para transtornos funcionais de aprendizagem
(dislexia, discalculia e disgrafia);
2. aplicar estratégias pedagógicas individualizadas para os alunos
identificados;
3. registrar e acompanhar o desempenho do aluno frente às intervenções

Diretoria de Ensino - Região Leste 5
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recomendadas.
Sobre o curso:
• Carga horária: 90 horas, distribuídas em três módulos;
• Formato: totalmente a distância, por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem do Instituto ABCD (AVA-iABCD).
• Duração: de 20 de julho de 2015 a 28 de março de 2016;
• Público-alvo: profissionais da SEE-SP em exercício no EF Anos Iniciais:
a. Professor Educação Básica (PEB) I;
b. PEB II em exercício no EF Anos Iniciais;
c. Professor-Coordenador (PC) do EF Anos Iniciais;
d. Professor-Coordenador de Núcleo Pedagógico (PCNP) responsável pelo
EF Anos Iniciais;
e. Profissionais em exercício no Centro de Ensino Fundamental dos Anos
Iniciais (CEFAI) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).

As inscrições serão abertas no início do mês de julho. Fiquem atentos(as) e
aguardem por mais informações!
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São
Paulo “Paulo Renato Costa Souza”.

PROJETO GEEKIE+
DATAS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES PREDITIVAS

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Pública do Estado de São
Paulo terão acesso, no Geekie LAB, a duas notas preditivas do ENEM ao
longo do ano, uma inicial e uma final. Com isso, os alunos conseguirão prever
como será o seu desempenho neste exame.
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Para tanto, as escolas devem se organizar de maneira a garantir que todos
os alunos da 3ª série do Ensino Médio realizem a avaliação preditiva no
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Geekie LAB, conforme os cronogramas abaixo detalhados:
Escolas do Programa Ensino Integral implantadas em 2012 e 2013: O
período para a primeira aplicação da Avaliação Preditiva no Geekie LAB já
começou e acontece entre os dias 27/05/2015 a 19/06/2015 - comunicado
nº 47/2015 - PEI
Todas as demais escolas: A primeira aplicação da Avaliação Preditiva no

Editorial

Geekie LAB acontece entre os dias 08/06/2015 a 14/08/2015.
Confira as orientações para aplicação da avaliação preditiva na sua escola e
as tutorias do Geekie LAB, disponíveis neste link: (clique aqui para acessar).

Coordenação
Solange Teresa Galetti

LEITURA VAI, ESCRITA VEM...

(Dirigente Regional de Ensino)

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

Já está disponível na videoteca da Rede do Saber, a gravação da
videoconferência “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula”, para
o projeto Mediação e Linguagem 2015. Para assistir, basta acessar o link.

Elaboração de texto
Margareth Sasaki
(Diretor I/NPE-LT5)

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos

A VC aconteceu no dia 14/05, com a participação da Prof.ª Margarete
Schlatter, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coautora
dos referenciais curriculares do Estado do Rio Grande do Sul.
Na videoconferência, a Prof.ª Margarete, autora do conteúdo, trouxe
informações sobre o curso de atualização a distância, uma parceria da

(Diretor II/CIE-LT5)

Secretaria da Educação com o Portal Escrevendo o Futuro e, também,

Vera Lúcia Quinalia Solonca

orientações sobre procedimentos didáticos para o desenvolvimento das

(Diretor II/CAF-LT5)

Diagramação/Edição

competências de leitura e de escrita.
Bons estudos!

Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Margareth Sasaki
Diretor I/NPE-LT5
delt5npe@educacao.sp.gov.br

