SECRETARIADE EDUCAÇÃO

REGULAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE EDUCADOR DE APOIO

Art. 1º. Todos os educadores de apoio da Rede Municipal de Ensino, lotados na Secretaria
de Educação, Escolas Municipais e Equipamentos dos Programas Educacionais
(Biblioteca e Ginásios) serão inscritos na Capacitação de Educador de Apoio que
realizar-se-á no período de 22 a 26 de julho de 2019.
Parágrafo Único: O desenvolvimento do evento será mediante o oferecimento de palestras
e atividades, de acordo com a programação anexa.

Art. 2º. Para a participação neste período as Unidades Escolares atenderão as seguintes
instruções:
I

–

preencher

as

inscrições

on-line

no

endereço

eletrônico

www.cidadaopg.sp.gov.br/seducapoio, no período de 16 a 19 de julho de 2019.
II – as inscrições encerrarão no dia 19 de julho de 2019 às 23h59m, momento este em
que o sistema on-line não estará mais disponível;
III – inscrever os educadores de apoio no horário que desempenham suas funções,
dividindo-os equitativamente entre manhã e tarde;
IV – não havendo mais vagas no horário de trabalho do educador de apoio, este deverá
ser inscrito em outro horário;
V – os educadores de apoio farão suas inscrições da seguinte forma:
a) Primeira atividade: de acordo com o quadro anexo;
b) Segunda atividade: mostra de habilidades artísticas e culturais dos servidores, além de
atividades de reflexão (avaliação) dos assuntos tratados na primeira atividade.
b.1) Servidores da Secretaria de Educação (SEDUC, Porto Aprendiz, Porto do Saber
(Boqueirão e Polo Tupi) e Departamento de Educação Ambiental): realizarão as
atividades na Secretaria de Educação, localizada à Rua José Borges Neto, nº. 50 - Mirim,
no dia 23 de julho de 2019, período da manhã das 08h às 11h e da tarde das 14h às 17h;
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b.2) Servidores das Escolas Municipais: realizarão as atividades na unidade escolar em
que o mesmo estiver lotado, de acordo com a organização do Diretor da unidade escolar,
podendo ocorrer nos dias 22, 23, 24 ou 26 de julho de 2019.
VI – os professores e servidores readaptados serão devidamente inscritos nesta semana.
VII – não será permitida troca de horários após as inscrições sem a prévia autorização da
Comissão de Organização da Capacitação de Educador de Apoio;
VIII – é vedada a participação de educadores de apoio não inscritos, assim como a
participação de servidores no evento acompanhados de crianças.

Art. 3º. Os educadores de apoio participarão do evento em apenas 1 (um) período,
conforme cronograma anexo e art. 2º, V do presente regulamento.
§1º. Os servidores que participarem da primeira atividade poderão ser dispensados, após
o término da palestra, não havendo a necessidade de retornarem aos seus locais de
trabalho, caso a Direção da Unidade Escolar/Superior Imediato entender cabível.
§2º. Os servidores que não forem dispensados ao término da palestra, e retornarem aos
seus locais de trabalho por necessidade da unidade escolar ou setor, ficarão com um saldo
de horas para usufruir em momento oportuno, ou seja, a diferença do tempo da palestra e
a carga horária do servidor.
§3º. O participante deverá apresentar-se trajado de forma apropriada para a ocasião.
§4º. O deslocamento do servidor até o evento correrá por conta própria.

Art. 4º. A primeira atividade do evento será realizada nos seguintes locais, obedecendo
ao Regulamento anexo:
a) Palácio das Artes, localizado à Avenida Presidente Costa e Silva, nº. 1.600 –
Boqueirão;
b) Auditório Roberto Marinho (Secretaria de Educação), localizado à Rua José Borges
Neto, nº. 50 – Mirim.

Art. 5º. Os horários das atividades que ocorrerão nos locais citados no art. 4º do presente
regulamento serão:
I - Manhã: das 08h às 10h;
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das 10h30m às 12h30m.
II - Tarde: das 13h30m às 15h30m;
das 16h às 18h
§1º. O tempo de tolerância para o fechamento dos portões será de 15 (quinze) minutos,
não sendo autorizado o ingresso de servidores após esse período.
§2º. A chefia imediata deverá dar ciência ao servidor quanto ao local onde este estará
inscrito e os horários de realização do evento.

Art. 6º. A frequência do servidor será aferida on-line no local do evento.
§1º. O servidor deverá portar a inscrição do evento, impressa ou em equipamento
móvel, para fins de cômputo de presença.
§2º. A ausência do educador de apoio antes do término das atividades acarretará em falta
simples.
§3º. As licenças médicas de 1 (um) dia deverão ser entregues diretamente à Divisão de
Recursos Humanos.

Art. 7º. Os funcionários novos (ingressantes) que apresentarem-se na Unidade Escolar
até o dia 19 de julho de 2019, deverão ser informados do evento até o final do expediente
do mesmo dia, e inscritos até este dia por e-mail viabilizando a inclusão do nome na lista
de presença.
Parágrafo único: Ultrapassado o prazo estipulado no “caput” do presente artigo, os
servidores ingressantes deverão cumprir horário na Unidade Escolar/SEDUC.

Art. 8º. Os casos omissos serão analisados e dirimidos pela Comissão de Organização da
Capacitação de Educador de Apoio.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO
CAPACITAÇÃO DE EDUCADOR DE APOIO

SECRETARIADE EDUCAÇÃO

EDUCADOR DE APOIO – PALESTRAS – AUDITÓRIO
25/07/2019 (MANHÃ)
PALESTRANTE

TEMA

Camila Genaro –
Contadora de Histórias, educadora e apresentadora do
programa de TV “Caixa Surpresa”

“Como trabalhar o
Pertencimento através dos
contos”

Prof. Márcio Bernardes –
Professor de Educação Física, Especialista em Jogos
Cooperativos, Coordenador de Pós-Graduação em
Recreação e Lazer - UNISANTA

Recreando no Universo da
Musicalidade

PALESTRANTE

TEMA

Camila Genaro –
Contadora de Histórias, educadora e apresentadora do
programa de TV “Caixa Surpresa”

“Como trabalhar o
Pertencimento através dos
contos”

OBJETIVO
HORÁRIO
O conto de transmissão oral é a forma primitiva da arte de dizer. A tradição perpetuou
essas narrativas como uma forma de ensinamentos transmitidos oralmente. Sua idade
perde-se na poeira do tempo. Nesta palestra show, a educadora e contadora de histórias,
8h às 10h
tece os fios necessários para que a estrutura narrativa seja trabalhada em sala de aula
reconstruindo a identidade e pertencimento através dos contos e lendas caiçaras.
Palestra 100% interativa, aonde o público é convidado a todo momento a jogar, cantar,
dançar e vivenciar momentos de interação em grupo com o propósito de socialização,
integração, valorização profissional e autoestima. Tudo isso regado a muita alegria e
diversão, tendo como base a música, este universo que canta e encanta as pessoas.
Utilizando a Recreação como pilar e os Jogos Cooperativos como estratégia para
alcançar um aprendizado significativo e de excelência.

10h30 às
12h30

25/07/2019 (TARDE)

Prof. Márcio Bernardes –
Professor de Educação Física, Especialista em Jogos
Cooperativos, Coordenador de Pós-Graduação em
Recreação e Lazer - UNISANTA

Recreando no Universo da
Musicalidade

OBJETIVO
HORÁRIO
O conto de transmissão oral é a forma primitiva da arte de dizer. A tradição
perpetuou essas narrativas como uma forma de ensinamentos transmitidos
oralmente. Sua idade perde-se na poeira do tempo. Nesta palestra show, a educadora 13h30 às
e contadora de histórias, tece os fios necessários para que a estrutura narrativa seja
15h30
trabalhada em sala de aula reconstruindo a identidade e pertencimento através dos
contos e lendas caiçaras.
Palestra 100% interativa, aonde o público é convidado a todo momento a jogar, cantar,
dançar e vivenciar momentos de interação em grupo com o propósito de socialização,
integração, valorização profissional e autoestima. Tudo isso regado a muita alegria e
diversão, tendo como base a música, este universo que canta e encanta as pessoas.
Utilizando a Recreação como pilar e os Jogos Cooperativos como estratégia para
alcançar um aprendizado significativo e de excelência.

16h às 18h
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EDUCADOR DE APOIO – PALESTRAS – PALÁCIO DAS ARTES – PDA
25/07/2018 (MANHÃ)
PALESTRANTE

TEMA

Cida Cubilia
Professora Formadora

Como conviver com sabedoria

Eliane Queiroz
Diretora Depto de Educação Ambiental
Fernando Janizello
Gerente Sust. Cargill

"O meio ambiente: belezas
naturais, impactos
e sustentabilidade."

OBJETIVO
A percepção interpessoal inclui a percepção de si mesmo, não vemos as coisas como elas são, mas
através do que elas significam para nós, por esse motivo duas pessoas chegam a “ ver” coisas
diferentes diante de uma mesma situação, existem vários fatores que influenciam nossa percepção. A
interação social do ser humano é baseada nas normas e nas regras de uma sociedade e cultura,
entretanto tendemos nas situações sociais a agir de um modo para permanecer a nossa própria
autoimagem, e tentar não abalar também a autoimagem que o outro tem de nós.
A palestra abordará os ecossistemas da região, a problemática do lixo e ações que visam minimizar
seus impactos, despertando a consciência ambiental e de sustentabilidade, promovendo mudança de
hábitos e melhoria na qualidade de vida. Estimulará a reflexão sobre a importância da destinação
correta dos resíduos sólidos. Abordará a primeira Gincana Verde lançada para as escolas municipais,
com o intuito de propagar os cuidados na geração, manejo e descarte adequado dos resíduos sólidos.

HORÁRIO

8h às 10h

10h30 às 12h30

25/07/2018 (TARDE)
PALESTRANTE

TEMA

Cida Cubilia
Professora Formadora

Como conviver com sabedoria

Eliane Queiroz
Diretora Depto de Educação Ambiental
Fernando Janizello
Gerente Sust. Cargill

"O meio ambiente: belezas
naturais, impactos
e sustentabilidade."

OBJETIVO
A percepção interpessoal inclui a percepção de si mesmo, não vemos as coisas como elas são, mas
através do que elas significam para nós, por esse motivo duas pessoas chegam a “ ver” coisas
diferentes diante de uma mesma situação, existem vários fatores que influenciam nossa percepção. A
interação social do ser humano é baseada nas normas e nas regras de uma sociedade e cultura,
entretanto tendemos nas situações sociais a agir de um modo para permanecer a nossa própria
autoimagem, e tentar não abalar também a autoimagem que o outro tem de nós.
A palestra abordará os ecossistemas da região, a problemática do lixo e ações que visam minimizar
seus impactos, despertando a consciência ambiental e de sustentabilidade, promovendo mudança de
hábitos e melhoria na qualidade de vida. Estimulará a reflexão sobre a importância da destinação
correta dos resíduos sólidos. Abordará a primeira Gincana Verde lançada para as escolas municipais,
com o intuito de propagar os cuidados na geração, manejo e descarte adequado dos resíduos sólidos.

HORÁRIO

13h30 às 15h30

16h às 18h

