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Gabinete da Dirigente

CONVOCAÇÃO 01: REUNIÃO COM ESCOLAS DO PROGRAMA DE ENSINO
INTEGRAL
PÚBLICO ALVO: Diretores de Escola, Vice Diretores, PCG, Supervisores das Escolas PEI, PCNP que
acompanham as escolas PEI.
DIA: 02 de julho de 2020
HORÁRIO: 10h
LOCAL: Microsoft Teams – Link será enviado para o email institucional da Unidade Escolar.

Rossenilda Gomes Farias
Dirigente Regional de Ensino

CONVOCAÇÃO 02: FORMAÇÃO DE EDUCACÃO MATEMÁTICA NOS ANOS
INICIAIS
PÚBLICO ALVO: Todos os Professores Coordenadores dos Anos Iniciais do EF
DIA: 03 de julho de 2020
HORÁRIO: das 8h30 às 12h30
LOCAL: Microsoft Teams – Link de acesso: https://bit.ly/2VxKBe6
Rossenilda Gomes Farias
Dirigente Regional de Ensino
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INFORMAÇÃO 01: MOVIMENTO INOVA – DIA D – 03/07/2020
Senhor(a) Diretor(a)
Na sexta-feira, teremos a programação do Dia D do Movimento Inova no CMSP.
A programação do Dia D será composta por oficinas que vão tratar desde programação até inovação e mundo
dos games. Professores e estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA poderão
participar das atividades que serão transmitidas em todos os canais do CMSP e pela Tv Educação.
Neste dia, não seguiremos a programação usual de aulas. Todos os detalhes estão neste link:
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/prog-20-07-03.pdf
Ao longo desta semana, vamos compartilhar via rede sociais mais detalhes sobre cada uma das oficinas. É
importante lembrar que o professor deve acompanhar as oficinas considerando a sua jornada de trabalho
e o estudante poderá escolher quais quer ver, conforme explicamos no documento que envio a seguir.
Documento orientador Dia D Movimento Inova aqui.

Rossenilda Gomes Farias
Dirigente Regional de Ensino

INFORMAÇÃO 02: ROTINAS ADMINISTRATIVAS – Livro Ponto Virtual
Senhor(a) Diretor(a)
Reforçamos que o Comunicado CGRH, COPED e EFAPE 19 de junho de 2020 - Orientações sobre

papéis, rotinas e registros durante as atividades escolares não presenciais –
O comunicado Orientador desburocratiza, e indica nortes para o trabalho e os documentos e
registros necessários ao apontamento de frequência dos professores durante o período de
atividades não presenciais, a saber: roteiro de estudos OU plano de aulas E registro de atividades
no Diário de Classe (Impresso OU Digital)
É de suma importância que todos na escola tenham ciência e estudem esse documento. De forma
geral, o documento reitera que a equipe escolar, sob liderança do Diretor, é responsável por tomar
decisões relativas ao controle de frequência dos professores, tendo vista suas atividades com os
alunos e com a equipe escolar, as normas vigentes e o presente comunicado.
Quanto ao Livro Ponto Digital, o referido comunicado reitera que o mesmo não é necessário, porém,
a decisão por mantê-lo deve ser discutida pela equipe gestora, GOE e docentes.
Rossenilda Gomes Farias
Dirigente Regional de Ensino
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INFORMAÇÃO 03: ESTAÇÃO HACK – NA ESTRADA
Senhor(a) Diretor(a)
“Estação Hack – Na Estrada” é uma iniciativa do Facebook para identificar países e regiões estratégicas com
potencial para o desenvolvimento da educação tecnológica, através do curso de iniciação para Programador
Web.
O curso é online, gratuito, e serão ofertadas 1.000 vagas para jovens estudantes que tenham a partir de 16
anos e que residam em Campinas.
Segue o link para inscrição: https://bit.ly/estacaohack_naestrada
Contando com a costumeira colaboração, solicito que seja dada ampla divulgação ao curso.

Rossenilda Gomes Farias
Dirigente Regional de Ensino

INFORMAÇÃO 04: CONVIVA SP – Material da formação realizada e link de
cadastro
Senhor(a) Diretor(a)
O Comitê Regional do Conviva da Diretoria de Ensino disponibiliza por meio do Link do Google Drive, o
material já compartilhado via grupo da Diretoria, do material da formação realizada no dia 26/06 via Google
Teams com os responsáveis pelo Programa na Unidade Escolar.
Pedimos que o Link da Lista de presença e cadastro seja preenchido por todos os integrantes da equipe
escolar que respondem pela Pasta, que acompanharam ou não a reunião. Nele há a opção de informar que
não participou, porém a título de cadastro para a próximas formações é importante informar-nos os dados
solicitados neste.
Link de Cadastro: https://forms.gle/6YxEqKfFojz81MET8
Link do Material: https://drive.google.com/drive/folders/1Sac3avC1WK-pMMRgqxomRmYXIGrNzEdV?usp=sharing
Comitê Regional Conviva SP
DE Campinas Oeste
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INFORMAÇÃO 05: PNLD – Solicitação de Reserva Técnica – Prazo prorrogado
Senhor(a) Diretor(a)
O FNDE prorrogou o prazo para registro dos pedidos de Reserva Técnica na plataforma do PDDE – Interativo
até o dia 3 de julho. Desde já antecipamos que em função da pandemia, há uma imprevisibilidade de
normalização das demandas a serem geradas para os Correios.

Airton Clementino
Diretor Técnico I – NPE

INFORMAÇÃO 06: COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SAGESP/ SAINTER/
CMSP – Nº 124/2020 - #EunoCMSP
Senhor(a) Diretor(a)
A SEDUC tem recebido diversos materiais de alunos, famílias e escolas com registros das aulas no Centro de
Mídias, por meio de fotos, vídeos e textos. Para divulgarmos
pedimos que, para que os vídeos possam ser divulgados nas Redes Sociais da SEDUC, estes tenham no
máximo 1 minuto de duração.
Para garantir que esse material chegue até nós com um filtro que leve em conta a garantia de termos a
autorização do uso de imagem, vamos pedir que todo material seja encaminhado para a Diretoria de Ensino
aos cuidados dos PCNP Gilson (gilson.silva@educacao.sp.gov.br), Erica (erica.frau01@educacao.sp.gov.br)
ou Michele (michele.garavello@educacao.sp.gov.br).
Sugerimos que a autorização seja gravada em vídeo, para preservarmos o isolamento social. Ressaltamos
que o material só será publicado se vier acompanhado da autorização e dos dados a seguir:
•
•
•
•
•

Nome completo do aluno ou professor
Data de nascimento
Nome da escola
Série/ano que aluno está cursando
Nome do Supervisor e PCNP responsável pelo
acompanhamento da Unidade Escolar
Airton Clementino
Diretor Técnico I – NPE
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INFORMAÇÃO 07: CONCURSO DE REDAÇÃO – Hospital de Amor Barretos
Senhor(a) Diretor(a)
O Núcleo de Educação em Câncer (NEC) do Hospital de Amor Barretos, vem por meio deste informar que
o 8º Concurso de Redação inicia sua fase de produções de redação nas escolas.
O período de produção das redações será do dia 01 de julho até o dia 14 de agosto de 2020, sobre o tema
proposto: "Qualidade de Vida e Pandemia: como cuidar de si e dos outros em tempos de incertezas?"
Por favor, nos ajudem a divulgar!!! Compartilhe na sua Escola!!!
Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso e pode ser acessado em:
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020

Cartaz de divulgação aqui.

Airton Clementino
Diretor Técnico I – NPE
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INFORMAÇÃO 08: PALESTRA: “Crimes cibernéticos: identificação e
prevenção”
Senhor(a) Diretor(a)
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