
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Anápolis, 03 de maio a 10 de maio de 2010                                 BOLETIM INFORMATIVO - Nº 14/2010 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e 
TECNOLOGIA 

 
GABINETE 

PARABÉNS, MÃES! 
Antes de tudo Mulher! 

Mãe é o amigo mais verdadeiro que temos quando a dificuldade dura e 
repentinamente cai sobre nós; quando a adversidade toma o lugar da 
prosperidade; quando os amigos que se alegram conosco nos bons 
momentos nos abandonam; quando os problemas complicam-se ao 

nosso redor, ela ainda estará junto de nós, e se esforçará através de seus 
doces preceitos e conselhos para dissipar as nuvens de escuridão, e 

fazer com que a paz volte aos nossos corações. 
FELIZ DIA DAS MÃES! 

 
DEPARTAMENTO de RECURSOS HUMANOS 
Unidades Escolares 
Atenção!  
* Substituição: 10 aulas de Educação Física, turno matutino, Esc. Mun. 
Ernest Heeger. (Licença maternidade – a partir de maio). 
* Informamos que a freqüência de abril está a disposição no RH para 
as devidas correções. 
* O prazo final para requerer licença-prêmio, com gozo em 
agosto/2010 finda em 15/05. 
* Reafirmamos aos servidores que atuam junto ao Estado, que enviem 
uma declaração (expedida pela Escola ou Subsecretaria), constando: 
carga horária, cargo, função e turno ao Departamento de Recursos 
Humanos / SEMECT, até o dia 07/05/2010 impreterivelmente. 
* Sr. Diretores: o RH solicita que verifiquem em seu quadro de 
pessoal a lotação dos seguintes funcionários: 
* Sebastião Rodrigues dos Santos                       mat. 7281 
* José Alberto dos Santos                                    mat. 9889 
* Carlos Augusto Garcia                                      mat. 7849 
* Henver Marconny Azevedo                              mat. 10325 
* Benedito Custódio Rabelo                                mat. 3092 
* Rogério Gomes Ribeiro                                    mat. 10143   
* Francisco Olino de Oliveira                              mat. 1723 
* Rosirene Souza Fernandes                                mat. 7765 
* Caso estejam lotados em sua unidade favor entrar em contato 
com urgência no departamento. 
 
CENTRO de FORMAÇÃO 
Unidades Escolares  
1-O CEFOPE informa que há vagas para o curso: Libras Básico. 
CH: 60 horas. Turno: matutino 3ª e 4ª feira – Público: Docentes e 
Administrativos.  
2- Inscrições abertas para o curso: Elaboração de Projetos.  
CH: 40 horas. À distância, pela plataforma e proinfo.            
3- Vagas para as oficinas ”Gente em Ação” GENTE – grupo de 
estudo em Novas Tecnologias e Educação. 
* Oficina 01 - Sites Educacionais Interessantes. 
Horário: 19h às 22h. 2ª feira. 10/05. 
* Oficina 02 - Como Formatar suas Avaliações no Word. 
Horário: 08h às 11h. 3ª feira. 11/05. 
* Oficina 05 - Internet Pesquisa e E-mail.  
Horário: 19h às 22h. 6ª feira. 14/05. 
4- Curso dos Diretores: dia 04/05 UEG. 
Horário 08h.  
5- Curso de Secretário Escolar: dias 06/05 e 13/05 Centro de 
Formação. Horário: 08h às 12h. 
Horário: 08h às 12h. 
 
DIRETORIA de EDUCAÇÃO 
Gerência Pedagógica – Anos Finais 
Unidades Escolares 
A Assessoria Pedagógica de Língua Inglesa pede aos professores que 
levem a apostila do último encontro, “oficina de músicas” para que 
possamos desenvolver juntas as atividades e esclarecer as possíveis 
dúvidas, no próximo encontro dia 07/05/2010, às 07h30min, na Escola 
Paroquial Santo Antonio. 

A Assessoria Pedagógica Anos Finais avisa que haverá Encontro 
Pedagógico com todos os professores por área de atuação, no próximo 
dia 07 de maio deste ano, na Escola Paroquial Santo Antonio, das 7h às 
11h30 min. 
 
ESTATÍSTICA 
Unidades Escolares    
Projeto Presença - Calendário – 2010. 
Abril/Maio – 20/05 a 29/06 – 41 dias. 

• Solicitamos que agilizem a lista dos alunos que tem Bolsa 
Família e estão regularmente matriculados na escola e os 
nomes não constam na lista de freqüência escolar. Procurar a 
Secretaria de Desenvolvimento Social para solicitar o número 
do NIS e buscar os alunos, não deixar para o período de 
lançar freqüência. 

• A função Imprimir Formulário  para as escolas tem início na 
abertura de cada período. Já o Registro da Freqüência fica 
disponível no primeiro dia do segundo mês de cada período 
(abril/junho/agosto/outubro/dezembro), ou seja, após o 
encerramento do período (bimestre) de abrangência, quando 
já se pode ter toda a freqüência do período coletada. 

• Orientamos que, para dinamizar o trabalho solicitar o destino 
para qual o aluno for transferido. Quando a escola não sabe o 
destino do aluno, somente o Operador Master e seus 
auxiliares é que poderão realizar as transferências para o 
NLOC , de acordo com as orientações recebidas: 

 
1 – O conjunto de benefícios identificados como “não localizados” 
constitui um dos grandes desafios do acompanhamento da freqüência 
escolar PBF. O enfrentamento dessa situação requer ações articuladas e 
intersetoriais. 
2 – A indicação do beneficiário como “não localizado” no sistema só 
deve ocorrer depois de esgotadas as estratégias de 
localização/identificação da escola onde estuda. Importante lembrar que 
o beneficiário indicado como “não localizado” fica sem informação 
de Freqüência. 
3 – O Operador Diretor de Escola, quando desconhecer o destino/novo 
endereço escolar do estudante beneficiário, deve informar essa situação 
aos operadores municipais (master e/ou auxiliares). A ação de indicar o 
beneficiário como “não localizado,” considerando os itens 1 e 2 desse 
aviso, deve ser feita pelo Operador Municipal Máster  ou Operador 
Municipal Auxiliar. 
 

• Em anexo as declarações de alunos para buscar (declaração 
esta que a escola expediu para os pais regularizarem o 
cadastro junto a Secretaria de Desenvolvimento Social) e a 
lista das escolas municipais, estaduais e particulares com seus 
respectivos INEP para serem utilizados no lançamento de 
alunos transferidos. 

 
Educacenso – Atenção! 
Para que o trabalho seja realizado com eficiência e cumprimento dos 
prazos estabelecidos pelo INEP/MEC, solicitamos organizarem: 

• Os processos dos alunos matriculados juntamente com a lista 
de balcão atualizada; 

• O dossiê dos docentes e auxiliares de educação; 
• Os diários: A.E.E., Mais Educação, Atividades 

Complementares. 
 

GERÊNCIA de EVENTOS EDUCACIONAIS  
Prezados Diretores, ao entregar o Kit escolar, caso os alunos não 
queiram recebê-lo, redigir um termo de devolução à Escola, pois com 
certeza eles servirão para quem mais necessita e também para  novatos.  
Apareceram casos de alunos vendendo a própria mochila, isso é 
proibido. Orientem seus alunos!!  
 
* O SESC convida para a abertura da XXIX Copa SESC na 
quadra do SESC - Jundiaí 19h. dia 05/05/2010. 
 
                                                                                                                Ver verso. 

 


