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Este Boletim tem periodicidade semanal, com envio todas as quartas-feiras. Os links, 

sempre em vermelho, irão remeter a anexos que complementam cada Informação. Quando 

o link remeter a alguma planilha, deve ser feito o download do documento para que possa 

ser preenchido, e em seguida encaminhado para o endereço de e-mail indicado. Se houver 

dificuldades no acesso aos arquivos, procure acessá-lo com diferentes navegadores, caso o 

problema não seja resolvido, entre em contato com o responsável pela informação, para 

que o arquivo seja disponibilizado por outros meios. 
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INFORMAÇÃO 1: REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO 

CURRICULAR AOS SÁBADOS - 2014 
 

Com o objetivo de subsidiar o planejamento das ações escolares a serem 

desenvolvidas em 2014, informamos que continuarão vigentes os procedimentos relativos 

a oferta de estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular a alunos das 

escolas estaduais, evidenciadas pelas Resoluções SE Nº 02, de 12.01.2012, Nº 44, de 

12.04.2012, Nº 43, de 18.06.2013 e Nº 61, de 30.08.2013. 

Previsão: Estudos de Reforço, Recuperação e Aprofundamento curricular aos 

Sábados: de março a novembro e durante o recesso de junho. 

Na certeza de contar com sua preciosa colaboração. 

 

CGEB    

 

INFORMAÇÃO 2: INSTRUÇÃO CONJUNTA CGEB-COFI - PROGRAMA DE 

INTEGRAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO  
 

 

Reiteramos a Instrução Conjunta CGEB-COFI, de 02.12.2013, publicada no DOE de 

03.12.2013 (Seção I, pág. 33), conforme abaixo: 

 

Instrução Conjunta CGEB-COFI, de 02-12-2013 

Com o objetivo de dar continuidade ao Programa de Integração Estado/Município 

(Programa Ler e Escrever e/ou Programa São Paulo Faz Escola), instituído pelo Decreto 

54.553 de 15 de julho de 2009, alterado pelo Decreto 59.863 de 29 de novembro de 2013, 

para o ano de 2014, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a 

Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI, instruem as Diretorias de Ensino, órgãos 

responsáveis pela articulação entre a Secretaria de Estado da Educação - SEE e os 

Municípios Paulistas, quanto aos procedimentos necessários à formalização do convênio: 

1. Da documentação necessária:  

1.1. Pelo Município (toda documentação deverá estar em papel timbrado da 

Prefeitura Municipal): 
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a) Ofício do Prefeito Municipal, dirigido ao Sr. Secretário de Estado da 

Educação, manifestando o interesse em aderir ao respectivo programa (para cada 

Programa, um ofício); 

b) Ficha informativa contendo informações sobre o Município, dados do 

Prefeito Municipal, dados do Coordenador/Responsável pelo Programa de Integração 

Estado/Município e indicação do local de entrega do material (conforme modelo Anexo 01 

– Ficha Informativa do Município); 

c) Plano de Trabalho, datado e assinado pelo Prefeito (conforme modelo Anexo 

02 - Plano de Trabalho). Vale ressaltar que a Diretoria de Ensino deverá verificar se todos 

os quantitativos informados pelo município são os mesmos informados na pesquisa de 

intenção realizada em julho/2013 (conforme anexo “Orientações para elaboração do Plano 

de Trabalho 2014”). 

1.2. Pela Diretoria de Ensino (toda documentação deverá estar em papel 

timbrado): 

a) Ficha informativa da Diretoria de Ensino contendo dados do Supervisor de 

Ensino (titular e suplente) responsável pelo Programa de Integração Estado/Município e 

Diretor do CAF (conforme modelo Anexo 03 - Ficha Informativa da Diretoria de Ensino). 

b) Ofício do Dirigente Regional de Ensino aprovando Plano de Trabalho 

(conforme manifestação do Supervisor de Ensino responsável, designado na ficha 

informativa) e aprovação da documentação entregue pelo Município (conforme 

manifestação do Diretor do CAF). 

 

2. Do processo: 

2.1. Autuação 

a) Para cada Programa em que o município manifeste interesse, deverá ser 

autuado um novo processo. 

2.2. Os documentos devem estar na seguinte ordem: 

a) Ofício do Prefeito; 

b) Ficha Informativa do Município; 

c) Plano de Trabalho; 

d) Ficha Informativa da Diretoria de Ensino; 
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e) Ofício do Dirigente Regional de Ensino encaminhando/aprovando o Parecer 

do Supervisor de Ensino e Diretor do CAF. 

 

3. Das etapas para formalização: 

Os processos devidamente instruídos e com a documentação necessária, conforme 

itens 1 e 2, deverão ser formalizados obedecendo o cronograma a seguir: 

a) 02/12 a 06/12 – A Diretoria de Ensino deverá:  

 articular com os Municípios a fim de providenciar a coleta da documentação 

necessária para celebração dos convênios (conforme Item 1 desta instrução); 

 preencher as planilhas (mala direta) constantes nos arquivos compactados 

de cada Programa e imediato encaminhamento dessas planilhas à SEE (para os endereços: 

angel.nascimento@edunet.sp.gov.br; edgard.souza@edunet.sp.gov.br; 

vasti.evangelista@edunet.sp.gov.br; suely.bomfim@edunet.sp.gov.br) para confecção dos 

Termos de Convênio; 

b) 09/12 a 13/12 – Entrega prévia dos documentos na SEE (pessoalmente pelo 

Supervisor de Ensino ou Diretor do CAF) e recebimento do Termo de Convênio impresso. 

As DE serão recebidas em dias específicos, o cronograma será divulgado posteriormente; 

c) 16/12 a 20/12 – Acertos necessários entre a DE e o Município e período para 

assinatura dos Termos de Convênio pelos Prefeitos Municipais, com posterior envio à 

SEE/CGEB; 

d) 23/12 a 10/01/2014 – Assinatura dos Termos de Convênio pelo Senhor 

Secretário da Educação, com posterior retorno dos Termos de Convênio às DE para junção 

ao processo. 

 

Vale ressaltar que a Diretoria de Ensino é responsável pela articulação com os 

Municípios de sua região, bem como pela coleta de todos os dados e documentos 

necessários à formalização do convênio e pela aprovação do Plano de Trabalho.  

Diante disso e por conta da publicação do Decreto 59.863, de 29 de novembro de 

2013, que obriga a denúncia de todos os convênios firmados na vigência do Decreto 

anterior (Decreto extinto: 55.145, de 10/12/2009), solicitamos total empenho durante o 

cronograma estabelecido acima, uma vez que todos os convênios (iniciais ou em 

continuidade) passarão a ser convênios novos e devem ser assinados, ainda em 2013. 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHUXZIRnMySHJqZzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHUXZIRnMySHJqZzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHUXZIRnMySHJqZzg/edit?usp=sharing
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Para fazer o download dos arquivos compactados referentes aos modelos e 

planilhas desta instrução, clique abaixo: 

 Pacote de arquivos referentes ao Programa Ler e Escrever; 

 Pacote de arquivos referentes ao Programa São Paulo Faz Escola; 

 

Em caso de dúvidas: 

 Formalização dos Convênios e preenchimento da planilha (mala direta): entrar 

em contato com Sr. Angel Nascimento (COFI/DECON), por meio do telefone 11- 3218-3447 

ou e-mail angel.nascimento@edunet.sp.gov.br 

 Dúvidas Pedagógicas sobre o Programa Ler e Escrever: entrar em contato com o 

Prof. Edgard Souza (CGEB/DEGEB/CEFAI), por meio do telefone 11-3866-0622 ou e-mail 

edgard.souza@edunet.sp.gov.br ou Prof.ª Vasti Evangelista (CGEB/DEGEB/CEFAI), por meio 

do telefone 11-3866-0621  ou e-mail vasti.evangelista@edunet.sp.gov.br 

 Dúvidas Pedagógicas sobre o Programa São Paulo Faz Escola: entrar em contato 

com Prof.ª Suely Bomfim (CGEB/DEGEB/CEFAF), por meio do telefone 11-3218-8897 ou e-

mail suely.bomfim@edunet.sp.gov.br 

 

CGEB/COFI 

 

INFORMAÇÃO 3: CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E REGULARIZAÇÃO DE VIDA 

ESCOLAR 

 
Tendo em vista a publicação da Deliberação CEE nº 122 de 2013, que dispõe sobre a 

regularização de vida escolar e convalidação de estudos no Sistema de Ensino do Estado de 

São Paulo, e a Indicação CEE nº 123 de 2013, orientamos que os processos de convalidação 

de estudos deverão ser analisados, pelos Supervisores de Ensino, à luz do contido na 

Indicação CEE nº 02 de 1995, e devem ser instruídos conforme segue: 

  

1) Cabe ao Diretor da Escola: 

 Requerer ao Dirigente Regional de Ensino, solicitação de convalidação dos 

atos escolares indicando: 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHV1pnb1hwOWM4N3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHOEx5dUo1MVNiM2c/edit?usp=sharing
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a) Justificativa do funcionamento irregular ou da irregularidade ocorrida: 

b) Período fechado ( de ___/____/____ a ___/____/____) em que 

ocorreram as irregularidades; 

c) Relação nominal dos alunos, com indicação de curso, série e turma 

frequentados. 

 Disponibilizar à Supervisão de Ensino toda documentação escolar relativa ao 

funcionamento da escola no período indicado; 

 Juntar, ainda, cópias das publicações de todos os atos legais relativos à 

escola. 

 

2) Cabe ao Supervisor de Ensino: 

 Ao receber o expediente, para análise da trajetória escolar dos alunos, 

dirigir-se ao estabelecimento de ensino e proceder à conferência de toda a 

documentação escolar (não é necessário juntar cópias destes documentos 

ao expediente): 

a) livro de matrícula ou congênere; 

b) diários de classe; 

c) prontuário individual do aluno; 

d) prontuário individual do professor, com habilitação/autorização para 

lecionar; 

e) ficha de registro individual do aluno; 

f) matriz curricular; 

g) quadro de horários de aula das classes/turmas; 

h) livro de ponto docente; 

i) plano escolar; 

j) plano do curso (se houver); 

k) calendário escolar; 

l) carga horária; 

 Verificar se  os estudos realizados pelo alunos cumpriram os preceitos 

mínimos legais exigidos, tanto no aspecto administrativo, quanto no aspecto 

pedagógico; 
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 Elaborar relatório,  circunstanciado ao Dirigente Regional de Ensino, 

constando a análise dos itens 2.1.e 2.2,  com manifestação favorável à 

convalidação, indicando relação nominal dos alunos (série e período 

fechado) objeto da convalidação. 

 

3) Cabe ao Dirigente Regional de Ensino: 

 Análise do expediente; 

 Havendo concordância com o parecer da Supervisão, encaminhar Portaria 

do Dirigente de Convalidação dos atos escolares, para publicação na Seção I 

do D. O. E; 

 Sugestão de texto para publicação de portaria na Seção I do DOE: 

 

 

 

PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

O Dirigente Regional de Ensino de ____________, com base no Decreto 

57.141/2011,   na Deliberação CEE nº 122/2013 e na  Indicação CEE nº 123/2013  

 convalida os atos  escolares praticados pelos alunos do(a)________ nome da escola 

 ____________ no período  de ______________ conforme processo 

 ____/____/____. 

 

 Após a publicação, lavrar termo e dar ciência inequívoca ao Mantenedor e 

ao Diretor da escola, para que atendam o que determina a portaria. 

 Juntar a publicação e os referidos termos de ciência no processo e arquivá-lo 

na Diretoria de Ensino. 

 

4) Cabe à unidade escolar: 

 A direção da escola dá ciência aos alunos de que houve convalidação de 

estudos no período; 

 Em livro próprio de recortes de publicações oficiais da escola, colar a cópia 

da Publicação da Portaria do Dirigente; 

 Averbar nos documentos dos alunos a seguinte expressão:  
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  “Convalidados os estudo efetuados no período de _/_/_ a _/_/_ , com base 

no Artigo 1º da Deliberação CEE nº 121/13, nos termos do Portaria do Dirigente Regional 

de Ensino de Convalidação de Estudos de __/__/__, publicada D. O. E., em __/__/__, Seção 

I, p. .....”; 

 

 A averbação constará dos seguintes documentos dos alunos:  

a) Histórico Escolar (no campo observação); 

b) Ficha de Registro Individual;  

c) Ata de Resultados Finais. 

 Registrar em livro próprio de Convalidação de Estudos e de Atos Escolares, o 

contido na Portaria de Convalidação de Estudos, juntamente com a lista de 

nomes dos alunos; 

 Juntar cópia da Portaria de Convalidação nos Prontuários dos alunos. 

 

Por fim, indicamos que seja feita a leitura das Súmulas do Conselho Estadual de 

Educação. 

Em casos de dúvidas, entrar em contato com o Centro de Vida Escolar, por meio do 

endereço de e-mail  Cgeb.dgrem.cvesc@edunet.sp.gov.br 

  

CVESC 
 
 

INFORMAÇÃO 4: RECOLHIMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PROGRAMA 

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 
 

 

Em função do novo modelo de gestão da Reserva Técnica do PNLD 2014, 

centralizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, haverá 

necessidade de realização de grandes remanejamentos de livros, principalmente para o 

atendimento às escolas novas e com aumento de demanda.  

Informamos que o FNDE irá adquirir livros novos para 6º ao 9º ano, conforme 

escolha realizada pelos professores em agosto deste ano. Mas, para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Ensino Médio, haverá apenas uma complementação 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHX01laS1ybmhCU2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHX01laS1ybmhCU2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHX01laS1ybmhCU2M/edit?usp=sharing
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ou reposição dos títulos de anos anteriores, conforme o número de alunos existentes no 

Censo Escolar de 2012.   

Para minimizar a falta de livros do PNLD, em 2014, nas escolas que oferecem os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio é necessário recolher todos os livros 

didáticos reutilizáveis distribuídos aos alunos em 2013. Para isso, algumas escolas realizam 

Campanhas de Devolução numa determinada data, outras fazem atividades com consulta 

ao livro, entre outras. 

Assim sendo, solicitamos a divulgação destas informações às Secretarias Municipais 

de Educação de sua jurisdição e unidades escolares da rede estadual. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Aidê Magalhães ou Ítalo de Aquino, por 

meio do telefone 11-3218-2119 ou pelos e-mails aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br  e 

italo.aquino@edunet.sp.gov.br  

 

CEFAF/Programa de Livros 

 

INFORMAÇÃO 5: ESCOLAS PARTICULARES 
 

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de 

Adamantina, Americana, Andradina, Apiaí, Avaré, Barretos, Birigui, Botucatu, Bragança 

Paulista, Campinas Leste, Capivari, Caraguatatuba, Centro Oeste, Diadema, Fernandópolis, 

Guaratinguetá, Guarulhos Sul, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itararé, Itu, Jales, Jaú, José 

Bonifácio, Leste 2, Leste 3, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Norte 1, Ourinhos, 

Penápolis, Pindamonhangaba, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo Anastácio, Santos, 

São Bernardo do Campo, Sorocaba, Sul 2, Sul 3, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Taubaté, 

Tupã, Votorantim e Votuporanga. 

  

 Reiteramos, para as Diretorias de Ensino citadas acima, o solicitado na Informação 7 

do Boletim CGEB nº 38: 

 "A pedido do Grupo de trabalho – Educação Profissional Técnico de nível médio – 

junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE, solicitamos o preenchimento destas 

planilhas (há 2 abas diferentes na mesma planilha), informando acerca do atendimento ao 

Cronograma, na conformidade da Portaria CEE nº 450/2011".  

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVWJMd2dUMUk5UzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVWJMd2dUMUk5UzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVWJMd2dUMUk5UzQ/edit?usp=sharing
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 Após fazer o download e preenchimento, as planilhas devem ser enviadas para 

maria.dulcini@edunet.sp.gov.br com urgência. Caso nada tenham a observar, enviar email 

constando prejudicada a solicitação. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Dirce, por meio do telefone 11-3218-

2000 (r. 2039), ou pelo e-mail indicado acima. 

 

ATCGEB 

 

 

INFORMAÇÃO 6: PROGRAMA RESIDÊNCIA EDUCACIONAL - ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA TREINAMENTO SISTEMA SABE  
 

 

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Bauru, 

Botucatu, Caieiras, Campinas Leste, Campinas Oeste, Caraguatatuba, Carapicuíba, Centro 

Oeste, Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica, Itapevi, 

Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Lins, Marília, Mauá, 

Miracatu, Mogi das Cruzes, Norte 1, Norte 2, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, 

Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos 

Campos, São Vicente, Sorocaba, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Suzano, Taboão da Serra e Taubaté. 

 

Conforme Informação 9 do Boletim CGEB nº 39, a “Orientação Técnica Programa 

Residência Educacional: Treinamento SABE”, para a equipe da Coordenação Regional de 

Estágio Supervisionado, ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro na seguinte conformidade: 

 12/12: Diretorias de Ensino da Capital e Grande São Paulo; 

 13/12: Diretorias de Ensino do Interior e Litoral. 

 Horário: das 8 às 17h. 

 Local: Fundap - Rua Alves Guimarães, 429, 4º andar - Cerqueira César – São 

Paulo, SP. 

 

A convocação em Diário Oficial será publicada nos próximos dias. 
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sandra, Isabelle ou Cristina por meio 

dos telefones 11-3218-2000 (r. 2242) e 11-3218 3470 ou pelo e-mail 

residencia.educacional@edunet.sp.gov.br  

 

CPRESP/Equipe Residência Educacional 

 

INFORMAÇÃO 7: ENCERRAMENTO DA "4ª CARAVANA DA INCLUSÃO, 
ACESSIBILIDADE E CIDADANIA"  
 

Atenção!Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino Campinas 

Oeste e Campinas Leste.  

 

O Centro de Atendimento Especializado - CAESP, por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico Especializado - CAPE, convida os Dirigentes Regionais e as  Equipes da 

Educação Especial das Diretorias de Ensino das Regiões de Campinas Leste e Campinas 

Oeste, para participar do  encerramento da 4ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e 

Cidadania, que ocorrerá em  Campinas  no dia 13 de dezembro.  A Caravana consiste em 

uma série de 10 encontros regionais, com objetivo de conscientizar os participantes sobre 

os direitos das pessoas com deficiência, que incluem: educação, trabalho, cidadania, 

reabilitação, entre outros.  

 

SERVIÇO: 

Encerramento da 4ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania.  

Data: 13 de Dezembro de 2013  – sexta-feira  

Horário: das 09h às 13h  

Local: Ginásio do Clube Regatas - Av. Coronel Silva Telles, 462 – Bairro Cambuí,  Campinas , 

SP. 

 

Em caso de dúvidas, entrar com contato com Aparecida Monson, por meio do 

telefone 11-5090-4670 ou pelo e-mail cape@edunet.sp.gov.br  

 

CAESP/CAPE 
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INFORMAÇÃO 8: SABORES DA LEITURA 
 

  

 Tendo em vista as ações de implementação do Currículo, voltadas ao 

desenvolvimento das competências de leitura e escrita, a equipe de Língua Portuguesa tem 

realizado, com sucesso, projetos tais como Viagens Literárias, Sabores da Leitura, Chaves 

de leitura, Encontros com a Leitura e a Escrita, Estudos Literários, Arte da Palavra, Leitura e 

Produção de Textos, Oficinas Curriculares Hora da Leitura e outros.  

 Com foco na formação de leitores e na ampliação do repertório de leituras, em 

especial do texto literário, organizamos e providenciamos a publicação da coletânea de 

atividades Sabores da Leitura, material elaborado pela Prof.º Dr.º Cilza Bignotto, da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 Exemplares dessa obra serão encaminhados às escolas e às Diretorias de Ensino, 

conforme planilha, para serem distribuídos, no início de 2014, aos professores de Língua 

Portuguesa e aos PCNP de Língua Portuguesa, para incentivo às experiências culturais 

literárias e apoio à metodologia no ensino de literatura, desde o 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

 Uma parcela desses livros deverá constituir a reserva técnica das escolas (Salas de 

Leitura) e das Diretorias de Ensino (Núcleos Pedagógicos). Todos estão convidados a 

experimentarem os Sabores da Leitura! 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com Rozeli, por meio do telefone 11-3866-

0641 ou pelo e-mail rozeli.bueno@edunet.sp.gov.br 

 

CEFAF/Equipe de Língua Portuguesa 

 

INFORMAÇÃO 9: PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS PRISÕES  
 

 

No curso "Formação de Educadores e Gestores Educacionais para as Unidades 

Prisionais Paulistas: desvelando caminhos, construindo saberes”, realizado nos 26 e 27 de 

novembro na Universidade Federal de São Carlos, foi apresentado, pela Supervisora de 

Ensino Ana Lucia Zanotte, da  Diretoria de Ensino de Lins, o panorama geral de avanços e 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNEhETmxySHg2YXM/edit?usp=sharing
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desafios da Educação nas Prisões, construído por meio de pesquisa realizada com a rede. 

Considerando a importância deste documento, disponibilizamos aqui o arquivo da 

apresentação.  

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a participação de todas as Diretorias 

envolvidas, pelo apoio e dedicação nos cinco encontros de formação. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Mario ou Andrea, por meio do telefone  

11-3218-8813, ou pelo e-mail Mario.sjunior@edunet.sp.gov.br 

 

 CAESP/NINC 

 

 

INFORMAÇÃO 10: DOCUMENTO FINAL DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA  
 

 

Atenção! Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino de Bauru, 

Caraguatatuba, Itararé, Miracatu, Norte 1, Penápolis, Registro, Santos, São Vicente, Sul 3 e 

Tupã. 

 

Após a realização da II Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena, que 

ocorreu entre os dias 10 e 14 de junho de 2013, a fim de se construir diretrizes para a 

melhoria da educação escolar indígena no Estado de São Paulo, o Núcleo de Inclusão 

Educacional (NINC) informa ter disponibilizado o Documento Final da II Conferência na 

intranet. Este documento contém todas as propostas aprovadas durante a II Conferência e, 

assim, os interessados poderão tomar conhecimento de seu teor e acompanhar os 

desdobramentos desse processo. 

 Para consultá-lo, acesse a intranet, conforme orientação localizada no rodapé deste 

boletim, e em seguida: 

 Procure o item “Espaço das Coordenadorias”; 

 Clique em CGEB – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 

 À esquerda da página clique em “Biblioteca”; e 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHOWhuelE4WkUtMWM/edit?usp=sharing
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 Clique em “Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena - 2013” para 

fazer o download. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Julieth ou Camila, por meio dos 

telefones 11-3218-8828 e 11-3218 2000 (R. 2216) ou pelos e-mails 

julieth.melo@edunet.sp.gov.br e camila.matheus@edunet.sp.gov.br.  

 

CAESP/NINC 

 

 

 


