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dificuldades no acesso aos arquivos, procure acessá-lo com diferentes navegadores, caso o 
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INFORMAÇÃO 1: DESFAZIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO 

  

Os materiais didáticos e/ou de apoio desempenham um papel primordial no 

processo de ensino e de aprendizagem. Entretanto, a partir do momento que se 

configurarem irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, um desfazimento responsável 

se faz necessário.  

Neste sentido, esta Coordenadoria (CGEB) em conjunto com o Departamento de 

Administração (DA), vem trabalhando incansavelmente a fim de oferecer subsídios legais 

para que esse desfazimento possa ser realizado. 

Assim, foram publicadas a Resolução SE nº 81/2013 de 13-12-2013 (que altera 

dispositivos da Resolução SE nº 98, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Grupo 

de Trabalho de Material Excedente – GTMEX, e dá providências correlatas) e a Resolução 

SE nº 83/2013 de 17-12-2013 (que dispõe sobre desfazimento de materiais didáticos e/ou 

de apoio considerados irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, no âmbito da 

Secretaria da Educação e dá outras providências). Para acessar os anexos da Resolução SE 

nº 83/2013 de 17-12-2013: Anexo I – Unidade Escolar, Anexo II – Diretoria de Ensino e 

Anexo III – Órgãos Centrais. 

A partir da publicação dessas Resoluções, as Diretorias de Ensino e Escolas 

receberão orientações técnicas do Grupo de Trabalho de Materiais Excedentes - GTMEX, 

com previsão de início na segunda quinzena de janeiro de 2014. 

Diante do exposto, solicitamos que, neste período que antecede às orientações 

técnicas, as Diretorias de Ensino façam ampla divulgação dessas Resoluções e anexos, às 

equipes e escolas de sua Diretoria. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o GTMEX, por meio dos telefones 11- 

3218-3495 e 11-3218-8840, ou ainda, pelo e-mail gtmex@edunet.sp.gov.br. 

 

CGEB / DA 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMUo4NC14Qk1tVVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaDNSWUx3VHk3cWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaDNSWUx3VHk3cWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaDNSWUx3VHk3cWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHLWZzTzVhSEs3QTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcG9ISzV3RW9JSjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNEdGZDIxT0l4aVk/edit?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 2: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ADESÃO AO PROGRAMA 

SUPERAÇÃO JOVEM 2014  

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

Adamantina, Americana, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, Bauru, 

Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, 

Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Fernandópolis, Franca, 

Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itararé, 

Itu, Jaboticabal, Jacareí, Jales, Jaú, Jose Bonifacio, Jundiaí, Leste 1, Leste 2, Leste 4, Leste 5, 

Lins, Marília, Mauá, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, 

Norte 1, Norte 2, Osasco, Penápolis, Piracicaba, Pirassununga, Registro, Ribeirão Preto, 

Santo Anastácio, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da 

Boa Vista, São José do Rio Preto, São Vicente, Sorocaba, Sul 3, Sumaré, Taquaritinga, 

Taubaté, Tupã, Votorantim, Votuporanga. 

 

O Centro de Projetos Especiais informa as primeiras orientações da parceria entre 

Projeto Escola de Tempo Integral e Programa SuperAção Jovem, do Instituto Ayrton Senna, 

para o ano de 2014. 

Tais orientações devem ser levadas aos gestores das Diretorias de Ensino, aos 

Diretores de Escola, aos Professores Coordenadores de Apoio à Gestão Pedagógica e aos 

Professores Coordenadores das unidades escolares, o mais breve possível, para que 

possam orientar o processo de adesão a esse Programa, bem como seu planejamento 

anual. 

 

1. O Programa SuperAção Jovem em 2014 

O Programa continuará sua atuação com o Projeto Escola de Tempo Integral – ETI 

(modelo 2006), contribuindo com a aprendizagem significativa, o convívio e a permanência 

dos alunos de 5ª (6º ano) a 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental, por meio do 

fortalecimento das habilidades básicas de leitura, produção de texto e resolução de 

problemas viabilizado pelas oficinas curriculares: Leitura e Produção de Texto e 

Experiências Matemáticas previstas na parte diversificada do currículo.  
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2. Orientação sobre o processo de adesão das Diretorias de Ensino e respectivas 

escolas à parceria com o Programa SuperAção Jovem, em 2014. 

A confirmação da adesão deverá ser feita até o dia 17 de janeiro de 2014, por todas 

as Diretorias de Ensino (tanto as DE e escolas já parceiras em 2013, quanto as escolas que 

irão aderir este ano) pelo Supervisor ou PCNP responsável pelo acompanhamento da 

parceria na DE, por meio do preenchimento deste formulário.  

 

3. Participação no Curso de Formação Básica e Continuada dos Professores e 

Coordenadores Pedagógicos das escolas parcerias 

Encerrado o processo de adesão, será enviado novo comunicado orientando sobre 

as datas de formação básica e sobre a reprodução do material didático que subsidiará a 

implementação do Programa.  

Os professores que tiverem aulas atribuídas nas Oficinas Curriculares de  Leitura e 

Produção de Texto e de Experiências Matemáticas, e os Coordenadores Pedagógicos das 

escolas parceiras do Programa SuperAção Jovem, devem estar cientes de que assumem o 

compromisso de: 

 Participar, presencialmente, ao longo do ano letivo, das formações básica e 

continuada na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 

Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” - EFAP, em São Paulo; 

 Participar à distância,  de formação, online, por meio da plataforma do 

Programa SuperAção Jovem;  

 Executar os planos de aula oferecidos pelo Programa, mantendo o 

planejamento, a sequência e a intenção das atividades.  

 

Os Professores Coordenadores, além de participarem da formação supracitada 

deverão acompanhar o desenvolvimento deste Programa junto aos professores e alunos 

das escolas parceiras. A mesma orientação é válida para os Supervisores de Ensino e os 

PCNP que acompanham a parceria, tendo como responsabilidade: 

 Participar de dois encontros presenciais na EFAP; 

 Participar da formação, online, por meio da plataforma deste curso de 

formação; 

 Acompanhar o trajeto formativo dos PC e dos Professores. 

https://docs.google.com/forms/d/1_ZjFGY_Br4zO8GVW_a_O8pWxlj5vDHDEK-uuEhTWq_g/viewform
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O curso acontecerá em dois encontros presenciais (fevereiro e agosto), e em dois 

momentos de formação à distância (maio e outubro). Os profissionais serão convocados 

oficialmente e receberão diárias para participarem dos encontros presenciais.  

A etapa final do Plano de Curso do Programa SuperAção Jovem, chamada de 

Apropriação de Resultados, ocorre por meio do evento “Circuito Ayrton Senna da 

Juventude” (novembro ou dezembro), em hotel a ser licitado na ocasião, e implica na 

participação de profissionais envolvidos nesta parceria, bem como a de alunos 

representantes das suas unidades escolares. 

Para conhecer um pouco mais sobre o Programa SuperAção Jovem, clique aqui. 

Qualquer dificuldade em relação ao preenchimento do formulário, entrar em 

contato com Daniela, por meio do telefone 11- 2974-3037 ou e-mail 

dcappelletti@ias.org.br; Em caso de dúvidas sobre o Programa, entrar em contato com 

Vera Goloni ou Isabel Gasparri, por meio dos telefones 11-3218-2114 ou 11-3218-3420, ou 

ainda, pelos e-mails vera.goloni@edunet.sp.gov.br e Isabel.Gasparri@edunet  

                                                                                                                                          

                                    CPRESP/ETI 

 
 

INFORMAÇÃO 3: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (MODELO 2006) - 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 
 

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

Araçatuba, Barretos, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas Oeste, Capivari, 

Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Fernandópolis, Franca, 

Guaratinguetá, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itararé, Jaboticabal, Jacareí, José 

Bonifácio, Leste 1, Leste 4, Leste 5, Lins, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Mogi Mirim, 

Norte 2, Penápolis, Pirassununga, Santo Anastácio, Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, 

Sorocaba, Sumaré, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votorantim e Votuporanga. 

 

Solicitamos aos Supervisores de Ensino e aos PCNP responsáveis pelo Projeto Escola 

de Tempo Integral (ETI), que orientem as equipes gestoras das unidades escolares que 

http://www.youtube.com/watch?v=qculn3F3Q10&feature=youtu.be
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aderiram ao uso da Robótica Educacional sobre a necessidade de optarem pela Oficina 

Curricular “Tecnologia e Sociedade” na matriz curricular de 2014, conforme orientações 

fornecidas no I Encontro de Educadores da ETI, ocorrido em abril, e na Informação 11, do 

Boletim CGEB Nº 12, de 8 de maio de 2013. 

Lembramos que a escolha da referida oficina, para o ano letivo de 2014, em todos 

os anos/séries do segmento de ensino em que atividades com robótica serão 

desenvolvidas, foi pré-requisito para adesão ao uso deste recurso pedagógico; e que, na 

ausência deste componente curricular, o desenvolvimento de atividades que envolvam 

robótica educacional não será possível. 

Para conhecimento, informamos que ofereceremos robótica não motorizada aos 3 

primeiros anos do Ensino Fundamental e robótica motorizada (Plataforma Arduino) do 4º 

ao 9º anos do Ensino Fundamental. 

Quanto à habilitação/qualificação dos docentes que ministrarão aulas na Oficina 

Curricular “Tecnologia e Sociedade”, observamos que, embora a resolução que dispõe 

sobre a reorganização curricular do ensino fundamental, na Escola de Tempo Integral, 

ofereça duas possibilidades para a atribuição de aulas, é imprescindível que o professor 

possua formação na Área das Ciências da Natureza, para desenvolver atividades que 

envolvam robótica. 

O desenvolvimento de atividades com robótica educacional (Plataforma Arduino) 

no Ensino Médio dar-se-á, obrigatoriamente, nos estudos de reforço, recuperação e 

aprofundamento curricular, nos termos da Resolução SE 61, de 30-8-2013, que dispõe 

sobre a oferta desses estudos a alunos das escolas estaduais, aos sábados. 

Assim, as escolas do Projeto ETI que aderiram ao uso da robótica educacional no 

Ensino Fundamental e que oferecem o Ensino Médio em tempo parcial devem se 

manifestar quanto ao interesse de estender a utilização deste recurso pedagógico para 

este nível de ensino. A manifestação de adesão ao uso da robótica educacional no Ensino 

Médio deve ser feita por meio de ofício subscrito pelo Diretor de Escola, devidamente 

assinado, e encaminhado, até 10 de janeiro de 2014, para o e-mail  

isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Isabel Gasparri, por meio do telefone 

11-3218-2114 ou e-mail isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br. 

 

CPRESP/ETI 
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INFORMAÇÃO 4: CLASSES EM FUNCIONAMENTO NOS CENTROS DE 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DA FUNDAÇÃO CASA  
 

 
No ano de 2014, haverá alteração no atendimento das classes existentes nos 

Centros de Internação Provisória (Artigo 108 e 122, III do ECA), da Fundação CASA. 

Estas modificações serão informadas aos Centros conforme publicação de portarias 

que possuem  novo perfil de atendimento. 

De acordo com Resolução SE  nº 109 de 2003, que dispõe sobre o atendimento 

escolar dos adolescentes privados de liberdade nas Unidades de Internação-UI e 

Internação Provisória-UIP, os professores deverão cumprir a carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, a ser cumprida exclusivamente no período diurno.  

Sendo assim, no próximo ano letivo não contaremos com as Oficinas de Arte e 

Cultura desenvolvidas por ONGs, bem como, com os profissionais da Fundação CASA na 

realização das atividades escolares. Desta maneira, retomaremos o Projeto Educação e 

Cidadania na sua formatação inicial, e organizaremos as oficinas da seguinte forma: 

 20 horas aulas  de Temas (início às 8:00, matutino ou 13:00, vespertino) ; 

 12 horas aulas de Oficinas, distribuídas diariamente, em atividade dos 

professores da rede estadual de ensino,  diretamente  com os alunos. 

Solicitamos às Diretorias Regionais de Ensino, que na ocasião da atribuição dessas 

aulas, informe a mudança aos professores das aulas atribuídas no Projeto Educação e 

Cidadania. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Mário ou Andréa, por meio do telefone 

11-3218-8813 ou e-mails mario.sjunior@edunet.sp.gov.br  e  

andrea.oliveira@edunet.sp.gov.br  

 

CAESP/NINC 
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INFORMAÇÃO 5: MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO "EJA NO MUNDO DO 

TRABALHO" - ENTREGA PARA 2014 
 

ATENÇÃO! Esta informação destina-se à todas as Diretorias de Ensino, com exceção 

de Campinas Leste, Franca, Itu, Leste 4 e Santo André.  

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA comunica que a entrega do 

material didático-pedagógico do Programa “EJA - Mundo do Trabalho” para o primeiro 

semestre de 2014 está em andamento, com previsão de entrega nas Diretorias de Ensino 

até 18 de dezembro de 2013. Este material, composto de Caderno do Estudante, Caderno 

do Professor e conjunto de DVD deverá ser entregue a todas as escolas que mantêm 

classes de EJA no Ensino Fundamental - Anos finais e é destinado aos professores e alunos 

dos quatro termos.  

Informamos que a distribuição foi antecipada para possibilitar às Diretorias de 

Ensino uma melhor organização de seus espaços para o acondicionamento do material e 

posterior entrega nas escolas, de forma que os kits estejam nas mãos dos professores e 

alunos no início do ano letivo.  

Para auxiliar no controle do recebimento e distribuição deste material, 

disponibilizamos, em anexo, as planilhas com as respectivas quantidades que cada DE está 

recebendo. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Adriana Oliveira ou Virgínia Mendes, 

por meio do telefone 11-3218-2180 ou pelos e-mails adriana.oliva@edunet.sp.gov.br e 

virginia.mendes@edunet.sp.gov.br  

 

CEJA 

 

INFORMAÇÃO 6: PROGRAMA ALFABETIZA SÃO PAULO - RELATÓRIOS DA 

AÇÃO SUPERVISORA - 2º SEMESTRE 2013  
 

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA informa que, até a presente data, 

ainda não recebeu de algumas Diretorias de Ensino (notificadas por e-mail enviado ontem, 

17 de dezembro),  o “Relatório Semestral – Compatibilizado”, bem como as “Fichas de 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcndlay1iMFVaSXc/edit?usp=sharing
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Acompanhamento e Avaliação” referente à ação supervisora realizada no 2º semestre de 

2013 nos núcleos de alfabetização de jovens e adultos, do Programa Alfabetiza São Paulo. 

Lembramos que, conforme o Documento Orientador, o prazo para envio desses 

documentos era até 30/10/2013.  

 Reiteramos ainda que esses documentos são de extrema importância, pois como se 

trata de convênio firmado entre esta Secretaria e ONG – Organizações Não 

Governamentais, é necessário que a Diretoria de Ensino, por meio da supervisão de ensino, 

acompanhe essa ação para constatar a existência dos núcleos e o trabalho ali desenvolvido.  

Solicitamos que nos enviem os referidos documentos ou justificativa bem 

fundamentada, na urgência que o caso requer, à SEE – Secretaria de Estado da Educação – 

CGEB/CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos – Praça da República, 53 – Sala 59B. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Raul ou Durcilene, por meio dos 

telefones 11-3218-2180 e 11-3218-2000 (r. 2211), ou ainda, pelos e-mails 

raul.ravanelli@edunet.sp.gov.br ou durcilene.rodrigues@edunet.sp.gov.br  

 

CEJA 

 

INFORMAÇÃO 7: PROGRAMA RESIDÊNCIA EDUCACIONAL - PRIMEIROS 

RESULTADOS 
 

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. 

 

2013 foi o ano importante para o Programa Residência Educacional: tivemos a 

publicação do Decreto Nº 59.150, de 3 de maio, da Resolução SE Nº 36, de 6 de junho, e 

em meados de agosto os primeiros residentes iniciaram as suas atividades nas unidades 

escolares de nossa rede. 
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Com a colaboração de todos, em especial dos integrantes das Coordenações 

Regionais de Estágio Supervisionado das 44 Diretorias de Ensino envolvidas neste processo 

inicial, já estamos colhendo bons resultados. 

Em apenas 4 meses de Programa, conseguimos atender a todas as Regionais e 

atualmente mais de 50% das escolas envolvidas no Programa Residência Educacional já 

contam com a atuação dos residentes. 

Agradecemos a todos e, especialmente também, aos Diretores de Escola, Equipe 

Gestora e Professores que estão participando ativamente da formação de nossos futuros 

docentes.  

Outra conquista mais recente é a elaboração da página do Programa, que pode ser 

acessada aqui. Trata-se de um novo canal de divulgação do Programa Residência 

Educacional no Portal da Secretaria. 

Para finalizar, lembramos que conforme Informação 2, publicada no Boletim 43, o 

estágio no Programa segue o calendário das unidades escolares e as atividades estão 

suspensas apenas nos dias concedidos pelo Decreto nº 59.843, de 28 de novembro de 

2013. Além disso, de acordo com o esclarecido em última reunião de trabalho, o recesso a 

todos os residentes será concedido entre os dias 1 e 15 de janeiro e será lançado em lote 

pela Fundap. 

A Equipe do Programa Residência Educacional deseja a todos Boas Festas e um 

excelente 2014! 

 

CPRESP/Equipe Residência Educacional 

 

 

INFORMAÇÃO 8: PROJETO DE EXTENSÃO - PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

DE ENSINO COMO ALUNOS ESPECIAIS 
 

 

 Informamos que estarão abertas, de 03 a 05 de fevereiro de 2014, as inscrições 

para o “Projeto de Extensão: Professores da Rede Pública de Ensino como Alunos 

Especiais”, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com o objetivo de 

fomentar o intercâmbio entre a Rede Pública de Ensino e a Universidade de São Paulo. 

http://www.educacao.sp.gov.br/residencia-educacional/


O BOLETIM CGEB também está disponível na intranet da SEE: acesse www.intranet.educacao.sp.gov.br e insira seu RG e senha do GDAE 
pra fazer o login. Clique em Coordenadorias > CGEB >  Biblioteca, e localize o link para o Boletim CGEB, clique nele e irá encontrar todas 

as edições já publicadas. 12 

 As aulas das disciplinas são presenciais, não havendo nenhuma carga horária à 

distância. As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site da FEUSP. Para se 

inscrever, os professores interessados deverão estar trabalhando na Rede Oficial de Ensino 

e não estar matriculado em cursos regulares da USP. 

 O sorteio das vagas será online, no dia 07 de fevereiro, o resultado será divulgado 

em 10 de fevereiro, após as 16h30. As matrículas serão realizadas nos dias 11 e 12 de 

fevereiro, na sala 19, bloco B, das 09h00 às 16h00. 

 Solicitamos ampla divulgação desse curso nas escolas de sua Diretoria de Ensino. 

Para mais informações, clique aqui.   

 

CEFAF 

 

http://www.fe.usp.br/
http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/graduacao/rede/

