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INFORMAÇÃO 1: ESTUDOS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DURANTE O 

RECESSO ESCOLAR  
 
 

Reiteramos a informação enviada extraordinariamente em 25/06/2013 para toda 

a Rede, sobre a ampliação dos Estudos de Reforço e Recuperação para os alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental. Para visualizar a informação completa, clique aqui. 

 

DEGEB 

INFORMAÇÃO 2: RESULTADO DA PESQUISA DE INTERESSE SOBRE ESTUDOS 

DE REFORÇO E/OU RECUPERAÇÃO NO RECESSO ESCOLAR  
 

Segue para conhecimento o resultado da pesquisa de interesse sobre Estudos de 

Reforço e/ou Recuperação no Recesso Escolar. Consideramos válidas as situações  

“finalizadas” e “em digitação” uma vez que neste último caso entendemos que o 

professor demonstrou interesse, mas por algum motivo não conseguiu finalizar a 

pesquisa.  

Salientamos que mesmo os professores que não responderam a pesquisa, mas 

apresentam o perfil, poderão participar das atribuições. 

  

 Diretorias 
Em 

digitação e 
finalizadas 

ADAMANTINA 39 

AMERICANA 64 

ANDRADINA 13 

APIAI 29 

ARACATUBA 11 

ARARAQUARA 29 

ASSIS 34 

AVARE 33 

BARRETOS 42 

BAURU 84 

BIRIGUI 33 

BOTUCATU 21 

BRAGANCA PAULISTA 102 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHY0dxWXhnSDdxQ2c/edit?usp=sharing
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CAIEIRAS 7 

CAMPINAS LESTE 29 

CAMPINAS OESTE 103 

CAPIVARI 281 

CARAGUATATUBA 2 

CARAPICUIBA 20 

CATANDUVA 31 

CENTRO 41 

CENTRO OESTE 11 

CENTRO SUL 9 

DIADEMA 4 

FERNANDOPOLIS 67 

FRANCA 75 

GUARATINGUETA 61 

GUARULHOS NORTE 18 

GUARULHOS SUL 183 

ITAPECERICA DA SERRA 4 

ITAPETININGA 57 

ITAPEVA 22 

ITAPEVI 48 

ITAQUAQUECETUBA 77 

ITARARE 48 

ITU 3 

JABOTICABAL 24 

JACAREI 32 

JALES 55 

JAU 78 

JOSE BONIFACIO 32 

JUNDIAI 67 

LESTE 1 52 

LESTE 2 25 

LESTE 3 38 

LESTE 4 24 

LESTE 5 21 

LIMEIRA 92 

LINS 35 

MARILIA 67 

MAUA 173 

MIRACATU 20 

MIRANTE DO PARANAPANEMA 54 

MOGI DAS CRUZES 7 

MOGI MIRIM 88 

NORTE 1 15 

NORTE 2 27 
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OSASCO 92 

OURINHOS 50 

PENAPOLIS 3 

PINDAMONHANGABA 21 

PIRACICABA 37 

PIRAJU 17 

PIRASSUNUNGA 37 

PRESIDENTE PRUDENTE 55 

REGISTRO 12 

RIBEIRAO PRETO 14 

SANTO ANASTACIO 4 

SANTO ANDRE 91 

SANTOS 64 

SAO BERNARDO DO CAMPO 30 

SAO CARLOS 52 

SAO JOAO DA BOA VISTA 82 

SAO JOAQUIM DA BARRA 17 

SAO JOSE DO RIO PRETO 57 

SAO JOSE DOS CAMPOS 70 

SAO ROQUE 43 

SAO VICENTE 48 

SERTAOZINHO 96 

SOROCABA 61 

SUL 1 6 

SUL 2 16 

SUL 3 17 

SUMARE 58 

SUZANO 84 

TABOAO DA SERRA 100 

TAQUARITINGA 55 

TAUBATE 16 

TUPA 63 

VOTORANTIM 138 

VOTUPORANGA 39 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sharon, por meio do telefone 11-

3218-2246 ou e-mail sharon.flores@edunet.sp.gov.br 

DEGEB 
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INFORMAÇÃO 3: LER E ESCREVER - ACERVO DE LIVROS NA SALA DE AULA  
 

 

Comunicamos às equipes das DEs que as unidades escolares dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental receberão o acervo de livros Leituras na Sala de Aula. A distribuição 

do conjunto de obras visa a propiciar a formação continuada dos professores, nos 

horários de estudos em ATPC e empréstimos para pesquisa. É importante lembrar que o 

conjunto de livros pertence à escola, cabendo à equipe gestora de cada uma organizar e 

viabilizar o acesso e a utilização das obras a todos os professores. A distribuição do 

material será no período de 27/6 a 16/7. As escolas que não receberem os kits até 16/7 

deverão enviar e-mail para ddm@fde.sp.gov.br 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sonia Jorge, por meio do telefone 11- 

3866 0619, ou e-mail cgeb.degeb.cefai@edunet.sp.gov.br 

 

CEFAI 

INFORMAÇÃO 4: PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA  
 

Termos de Compromisso 

Comunicamos às equipes das DE responsáveis pelos Anos Iniciais que os termos de 

compromisso relativos ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa — os quais 

terão de ser encaminhados aos Orientadores de Estudos e aos Professores 

Alfabetizadores — hão de ser preeenchidos da seguinte forma: quanto ao Campo 6, 

Instituição à qual o participante bolsista está vinculado, deverá conter os dados da DE 

para os Orientadores de Estudo; no caso dos Professores Alfabetizadores, o Campo 6 

deverá conter os dados da UE. Reiteramos que os termos dos Professores serão 

arquivados nas próprias Diretorias de Ensino e os dos Orientadores deverão ser 

digitalizados e enviados às universidades parceiras do Pacto, para os endereços 

eletrônicos abaixo: 

UNICAMP – rute@reitoria.unicamp.br 

UNESP – penaic.coordenador@nead.unesp.br 

mailto:ddm@fde.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.cefai@edunet.sp.gov.br
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHLS1IQXVMMzBseGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHRE9DM2ZSemJWZWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHRE9DM2ZSemJWZWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHRE9DM2ZSemJWZWc/edit?usp=sharing
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UFScar – pacto.ufscar@gmail.com 

 

Habilitação do acesso dos Orientadores de Estudo 

Os Orientadores de Estudo da SEE tiveram seus dados inseridos no SisPacto para a 

composição das turmas, entretanto, faz-se necessário obter a habilitação para acesso ao 

sistema. Nesta etapa, os Orientadores de Estudo devem acessar a página 

http://pacto.mec.gov.br/; em seguida, acionar o link “Documentos”; logo depois, clicar 

sobre o link “Manual do Sistema”. A partir da pág. 24 do Manual, encontram-se todas as 

informações necessárias para habilitação ao acesso do Orientador de Estudo. 

Transmitidas as informações, o Orientador receberá uma mensagem eletrônica via e-mail, 

informando que seu cadastro aguarda homologação da Instituição de Ensino Superior – 

IES. 

 

Materiais do Pacto 

As DEs já começaram a receber os materiais do curso Pacto pela Alfabetização na 

Idade Certa. Enfatizamos que só os Orientadores de Estudo e os Professores 

Alfabetizadores é que receberão os materiais. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sonia Jorge, por meio do telefone 11- 

3866 0619, ou e-mail cgeb.degeb.cefai@edunet.sp.gov.br 

 

CEFAI 

 

INFORMAÇÃO 5: ESTOQUE DE LIVROS DIDÁTICOS DISPONÍVEIS - PNLD 

2013 
 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio da CGEB e da CISE, distribuiu 

grande parte dos livros didáticos do PNLD 2013 existentes em sua Reserva Técnica. Restam ainda, 

em estoque, os quantitativos expressos nestas planilhas.  

mailto:pacto.ufscar@gmail.com
http://pacto.mec.gov.br/
mailto:cgeb.degeb.cefai@edunet.sp.gov.br
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHS0NMMnlEQmk4ZDA/edit?usp=sharing
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Solicitamos aos responsáveis pelo PNLD das Diretorias de Ensino, que coletem as 

necessidades das escolas de sua jurisdição e nos devolvam as planilhas referentes às abas “EF” e 

“EM”, respectivamente, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a coluna “Quantidade 

Desejada” preenchida, enviando para o e-mail aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br  

As abas “Saldo por Ano” e “Saldo por Título” informam os anos e os títulos de cada livro 

em estoque, sendo apenas para consulta. 

Os atendimentos serão por ordem de chegada da solicitação. Em caso de dúvida, entrar 

em contato com Aidê Magalhães, pelo email citado acima ou pelo telefone (11) 3218-2119. 

 

CEFAF/Programa de Livros. 

 

INFORMAÇÃO 6: VIDEOCONFERÊNCIA "ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS - 

PNLD 2014"  
 

Informamos que será realizada, no dia 27 de junho, videoconferência sobre a escolha de 

livros didáticos para o PNLD 2014, das 10 às 12 horas. A VC poderá ser acompanhada no site da 

Rede do Saber: www.rededosaber.sp.gov.br, por streaming. Após as orientações dos técnicos da 

CGEB sobre a indicação de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2014 

Anos Finais, haverá interação com os ouvintes.  

A gravação dessa VC estará disponível no citado site, na seção de “Videoteca”, com acesso 

livre e também no portal da Secretaria de Estado da Educação: www.educacao.sp.gov.br > 

Programas e Projetos > Programa de Livros > Acesse o site > PNLD 2014 > Orientações.  

O período de escolha e digitação dos livros didáticos do PNLD 2014, destinados aos alunos 

e professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9°ano), para o triênio de 2014 a 2016, 

será de 02 a 12 de agosto de 2013.  

Informamos que os Guias de Livros Didáticos do PNLD 2014, com os títulos e resenhas dos 

livros passíveis de indicação pelos professores serão disponibilizados pelo FNDE nesta semana, na 

versão digital, em www.fnde.gov.br 

A carta senha/amarela, com os dados para acesso ao sistema de escolha dos livros, será 

encaminhada até o final do mês de julho de 2013.  

Solicitamos que repassem essas informações para as escolas estaduais e Secretarias 

Municipais de Educação sob jurisdição dessa Diretoria de Ensino. 

 

mailto:aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
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 Colocamo-nos à disposição na CGEB, para dúvidas das Diretorias de Ensino, com Aidê 

Magalhães, gestora do PNLD e no e-mail aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br. 

 

CEFAF/Programa de Livros 

 

INFORMAÇÃO 7: ENTREGA DE TÍTULOS DO PROJETO LEITURAS DO 

PROFESSOR 
 

No período de 26/06  a 16/07/2013 a Secretaria de Estado da Educação, por meio da 

CGEB e FDE, entregará a todas as escolas que atendem os Anos Finais do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio um módulo com 50 (cinquenta) títulos do projeto Leituras do Professor, destinado, 

exclusivamente, à Sala dos Professores.  

O módulo é composto por títulos de Literatura e de diferentes áreas do Currículo, bem 

como da área da Educação.  Parte dos títulos desse módulo, ou seja,  50% dele, foi escolhida  a 

partir de uma ampla lista avaliada por técnicos da CGEB e por Consultores externos, e igual 

quantidade de títulos resultou dos votos dos professores da rede. 

O objetivo de propor esse módulo para a sala dos professores é assegurar a eles o acesso 

à leitura de qualidade, tanto no que diz respeito a boa literatura, quanto aos títulos de áreas 

específicas do Currículo e das áreas de  Educação e Gestão, com vistas ao aprimoramento 

docente. 

As escolas com até 500 (quinhentos) alunos receberão 1 módulo, e as escolas com mais 

de 501 (quinhentos e um) alunos receberão 2 módulos iguais. 

Com referência ao recebimento desses módulos, salientamos que é muito importante 

divulgar a todos os funcionários responsáveis por essa tarefa que confiram os quantitativos, 

assinem o protocolo de entrega com letra legível, colocando a data e o número de sua Cédula de 

Identidade (RG). 

As escolas que não receberem os livros destes dois projetos até 16/07/2013 deverão 

entrar em contato com o Departamento de Distribuição de Materiais Pedagógicos, por meio do e-

mail ddm@fde.sp.gov.br 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Maria Aparecida Magnani por meio do 

telefone 3218-2119. 

 

CEFAF/Programa de Livros 

mailto:aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br
mailto:ddm@fde.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 8: ORIENTAÇÃO TÉCNICA "EDUCAÇÃO NAS PRISÕES" 
 

A Equipe de Educação nas Prisões ressalva:  A  Formação que acontece na FUNDAP de 24 

a 28 de Junho aos PCNP e PC tem caráter pedagógico e metodológico. Os Supervisores 

responsáveis pelo Programa Educação nas Prisões serão convocados no mês de agosto. 

Qualquer dúvida entrar em contato com Mário ou Andrea, por meio do telefone 11-3218-

8813, ou e-mail: mario.sjunior@edunet.sp.gov.br e  andrea.oliveira@edunet.sp.gov.br 

 
 

CAESP/NINC 

INFORMAÇÃO 9: JOVENS EMBAIXADORES 2014 
 

O Programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos 

para estudantes brasileiros de destaque na rede pública de ensino. O programa oferece a esses 

jovens a oportunidade de expandir seus horizontes e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços de 

amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos. 

O programa acontece sempre no mês de janeiro. Na primeira semana, os Jovens 

Embaixadores visitam a capital dos Estados Unidos, Washington-DC, participam de reuniões com 

autoridades do governo, visitam escolas públicas e projetos sociais.  Após a programação na 

capital americana, os Jovens Embaixadores viajam para estados-anfitriões, onde são hospedados 

por famílias voluntárias, frequentam aulas em escolas da região, participam de atividades de 

voluntariado, fazem apresentações sobre o Brasil e fortalecem seu perfil de liderança. 

O processo seletivo é realizado com apoio das instituições parceiras localizadas nas mais 

diversas partes do país trabalhando no recrutamento e pré-seleção de candidatos para um 

número limitado de vagas. Tudo dependerá do nível dos candidatos, do desempenho em todas as 

fases do processo seletivo, dos comprovantes dos pré-requisitos e dos comentários 

complementares por parte das instituições parceiras sobre o candidato. 

Todas as informações e instruções para inscrição no programa estão disponíveis no site da 

Embaixada (www.embaixada-americana.org.br) e o pacote do programa no site: 

www.jovensembaixadores.org/2014. 

No dia 21/06, a Secretaria Estadual da Educação realizou uma videoconferência sobre o 

Programa, para divulgá-lo oficialmente à rede pública estadual de ensino, apresentando os 

objetivos gerais, os pré-requisitos necessários para a inscrição, os procedimentos gerais e 

cronograma (arquivo disponível na videoteca – Rede do Saber- www.rededosaber.sp.gov.br). 

mailto:Mario.sjunior@edunet.sp.gov.br
mailto:Andrea.oliveira@edunet.sp.gov.br
http://www.embaixada-americana.org.br/
http://www.jovensembaixadores.org/2014
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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Para viabilizarmos esta ação, solicitamos a indicação de um interlocutor na DER, que ficará 

responsável pelas informações e acompanhamento deste projeto, informando nesta planilha o 

nome, cargo, contato telefônico, email (faça o download do arquivo em seu computador, salve 

com o nome da DE, insira os dados solicitados e envie o arquivo), até o dia 04/07 para os 

endereços eletrônicos: luiz.paloschi@edunet.sp.gov.br e luciene.santana@edunet.sp.gov.br  

Quaisquer dúvidas, entrar em contato com Luiz Carlos Paloschi ou Luciene de Cássia de 

Santana:  tel.: 011-3218-3484   

 

CPRESP/Parcerias 

INFORMAÇÃO 10: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - I CONFERÊNCIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, 10 ANOS 

DA LEI 10.639/2003 
 

Considerando que o currículo escolar também se constitui da prática pedagógica e das 

relações entre os atores que participam dos processos educativos, alertamos os educadores 

envolvidos no Projeto Escola de Tempo Integral sobre a realização da I Conferência Estadual de 

Educação para as Relações Étnico-Raciais – 10 Anos da Lei 10.639/03. 

Segundo a equipe do Núcleo de Inclusão Educacional (CGEB/DEGEB/CAESP-NINC), 

responsável pela ação, as etapas da Conferência ocorrerão num espaço democrático de diálogo e 

visam à análise e à reflexão coletivas sobre o desenvolvimento e a situação da Educação para as 

Relações Étnico-raciais nas escolas paulistas. 

Assim, convidamos professores, gestores, Professores Coordenadores de Núcleo 

Pedagógico (PCNP), Supervisores de Ensino e outros membros da comunidade escolar, envolvidos 

com o Projeto ETI, a participar do evento. 

Esta oportunidade pode ser especialmente aproveitada pelas escolas de tempo integral, 

abaixo listadas, que optaram pela Oficina Curricular Educação das Diversidades Étnico-Raciais, 

pois poderão expor e socializar seus trabalhos, “discutindo-os com objetivo de realizar balanço e 

propor maneiras de efetivar a implementação da Educação para as Relações Étnico-raciais”, em 

busca da igualdade racial e da construção de um país socialmente mais justo. 

 

 

Diretoria de Ensino CIE Escola 

Araraquara 021885 Antonia Eugênia Martins Profª                                

Araraquara 0919408 Ernesto Masselani                                            

Araraquara 0044672 Laert Jose Tarallo Mendes Prof.                               

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHS1Q1dkI2LVd4Y2M/edit?usp=sharing
mailto:luiz.paloschi@edunet.sp.gov.br
mailto:luciene.santana@edunet.sp.gov.br
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Araraquara 0021933 Narciso da Silva Cesar                                       

Araraquara 0025008 Roberto Veltre Prof                                          

Botucatu 0014783 João Batista de Camargo Barros Cel.                           

Centro Oeste 0003864 Ceciliano José Ennes Professor                               

Centro Oeste 0003803 Victor Oliva Prof.                                       

Itapecerica da Serra 0918830 Jardim Campestre 

Jacareí 0915105 Bairro do Tome                                               

Jales 0909993 Elide Apparecida Carlos Profª 

Jales 0027212 Jose Teixeira do Amaral                                      

Jales 0027170 Osvaldo Ramos                                                

Mogi Mirim 0047065 Nair de Almeida Profª                                        

Mogi Mirim 0043515 Romeu de Campos Vergal Dep.                                   

Mogi Mirim 0921836 Sonia Aparecida Maximiano Bueno Profª                        

Norte 2 0904272 Maria Antonietta de Castro Profª                             

Santo André 0008624 Carlos Garcia Dr.                                         

Santo André 0008734 Felício Laurito Dr.                                       

Sumaré 0267697 Ana Lucia Pierini Profª                                 

Taubaté 0014000 Cesar Costa Dep.                                         

 
A primeira videoconferência ocorrerá dia 26/6, às 14h.  

Mais informações sobre a I Conferência Estadual de Educação para as Relações Étnico-

Raciais – 10 Anos da Lei 10.639/03 poderão ser obtidas na Informação 2 do Boletim CGEB Nº 19, 

ou diretamente com a equipe do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), por meio do telefone 

(11) 3218-8828 e/ou dos e-mails: edina.rosa@edunet.sp.gov.br; 

renato.ubirajara@edunet.sp.gov.br e silvane.norte@edunet.sp.gov.br. 

Quanto a informações referentes ao Projeto ETI, quando necessário, contatar a equipe 

responsável, por meio dos telefones (11) 3218-2114 / 3218-3420 e/ou dos e-mails 

isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br, vera.goloni@edunet.sp.gov.br e 

edison.souza1@edunet.sp.gov.br. 

 
CEFAF/CAESP-NINC 

 

mailto:edina.rosa@edunet.sp.gov.br
mailto:renato.ubirajara@edunet.sp.gov.br
mailto:silvane.norte@edunet.sp.gov.br
mailto:isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br
mailto:vera.goloni@edunet.sp.gov.br
mailto:edison.souza1@edunet.sp.gov.br

