
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletim semanal CGEB 

Nº 52, de 26 de fevereiro de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 2 

SUMÁRIO 
 

Informação 1: O Planejamento Escolar e o Primeiro Grande Encontro Formativo – 

Orientações ............................................................................................................................... 3 

Informação 2: Currículo + ......................................................................................................... 5 

Informação 3: PNLD – Reserva Técnica de Livro Didático ........................................................ 6 

Informação 4: Documento Orientador – Dia Nacional da Matemática ................................... 7 

Informação 5: Residência Educacional – Participação dos Residentes no Planejamento 

Escolar ....................................................................................................................................... 8 

Informação 6: Educação Especial - Visitas aos SAPE’s (Salas de Recursos) e CRPEs .............. 10 

Informação 7: Educação Especial - Divisão de Técnicos de Referência para 

Acompanhamento do Polo ..................................................................................................... 10 

Informação 8: Distribuição do Material do Programa Ler e Escrever e Projeto EMAI ........... 11 

Informação 9: Disponibilização Online dos Materiais do Educação Matemática nos Anos 

Iniciais (EMAI) e Programa Ler e Escrever .............................................................................. 11 

Informação 10: Curso de Extensão – Formação de Formadores para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais .......................................................................................................... 12 

Informação 11: I Encontro de Professores de Sociologia do Nível Médio da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo ...................................................................................... 13 

Informação 12: Prêmio Construindo a Nação – Instituto Cidadania Brasil ............................ 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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: O PLANEJAMENTO ESCOLAR E O PRIMEIRO GRANDE 

ENCONTRO FORMATIVO – ORIENTAÇÕES 

  

 Conforme documento orientador para o Planejamento Escolar enviado pela CGEB 

em 21 de fevereiro, e reenviado com correções em 24 de fevereiro, ratificamos a 

importância das orientações para as discussões e sistematização de ações a serem 

realizadas no Planejamento de cada Unidade Escolar, observando a realidade das escolas e 

das Diretorias de Ensino, bem como as Políticas Educacionais desenvolvidas pela SEE, a fim 

de fortalecer a gestão escolar e pedagógica e a melhoria do resultado dos alunos e alunas. 

Para atingir o principal objetivo da Coordenadoria que é garantir o direito de acesso 

e permanência à educação escolar, bem como a aprendizagem aos alunos das escolas 

públicas da rede estadual, tem-se buscado desenvolver um trabalho constante de 

planejamento, reflexão, ação e replanejamento, fazendo-se necessário ouvir e contar com 

a participação de todas as partes envolvidas – gestores, docentes e discentes.  

 Salienta-se que a CGEB tem trabalhado em torno de diretrizes em seu 

Planejamento, pautadas na descentralização, autonomia e corresponsabilidade indicadas 

no Decreto 57.141/2011, o que reflete no Planejamento das Diretorias e das Unidades 

Escolares. A partir delas, foram definidos, coletivamente com as equipes técnicas da CGEB, 

eixos temáticos norteadores para o trabalho em 2014:  

1. Gestão; 

2. Currículo;  

3. Recursos e materiais didáticos;  

4. Formação;  

5. Acompanhamento;  

6. Avaliação, recuperação e reforço; 

7. Acesso e permanência;  

8. Engajamento da comunidade; 

9. Regulação do sistema.  

 

            A proposta de trabalhar com diretrizes e eixos temáticos considera a complexidade 

da rede estadual de ensino, a fim de possibilitar o apoio e o fortalecimento da Diretoria de 

Ensino, na importante tarefa de, em uma ação articulada entre a Supervisão de ensino e o 

Núcleo pedagógico,  elaborar um plano de formação e acompanhamento, que observando 

o contexto local garanta estratégias para a melhoria do ensino e da aprendizagem.  
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            O trabalho com os eixos permitiu o destaque de “grandes temas” que serão a 

referência para o trabalho anual. O foco nos grandes temas deve contribuir para a 

realização do trabalho de formação e acompanhamento tanto do órgão central quanto da 

DE. 

            Seguem os grandes temas: 

 Avaliação, recuperação e reforço; 

 Alfabetização; 

 Educação inclusiva: equidade e igualdade; 

 Educação Integral: o aluno e o conhecimento vistos como um todo; 

 Grandes ações de formação para Educação Básica: Pacto dos Anos Iniciais, 

MGME e Pacto do Ensino Médio; 

 Aprimoramento do Currículo; 

 Reorganização dos Ciclos: trabalho com o município, progressão continuada, 

avaliação, ciclo intermediário e reforço e recuperação.  

 

            A CGEB reconhece que as Diretorias de Ensino e Escolas já abordam, de diferentes 

maneiras, estes grandes temas propostos. Entretanto, a presente proposta é explicitar, 

evidenciar e registrar o trabalho com os temas, de forma articulada e otimizada entre a 

CGEB, DE e UE. 

Para tanto, a Coordenadoria está organizando um Grande Encontro com as 

Diretorias de Ensino para tratar desses temas. Com o objetivo de subsidiar e enriquecer 

esta organização, e identificar a abordagem dos temas pelas escolas, encaminhamos este 

formulário sucinto, a ser respondido pelos Supervisores, Professores Coordenadores de 

Núcleo Pedagógico e Diretor de Núcleo Pedagógico de todas as Diretorias de Ensino, em 

relação aos grandes temas propostos. Articulado ao planejamento CGEB e ao Grande 

Encontro, consideramos que o Planejamento Escolar é o momento adequado para que a 

equipe de Supervisão de Ensino e os PCNP realizem essa identificação.  Solicitamos que a 

pesquisa seja respondida até o dia 11 de março. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Uiara ou Carolina, por meio dos e-mails 

uiara.araujo@edunet.sp.gov.br ou carolina.bessa@edunet.sp.gov.br 

 

CGEB 

https://docs.google.com/forms/d/1lOibioALfL7SXVqnHQAH9p-7m72oC0cir8VcYkUwoq0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1lOibioALfL7SXVqnHQAH9p-7m72oC0cir8VcYkUwoq0/viewform
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INFORMAÇÃO 2: CURRÍCULO +  
 

 

O Projeto Currículo+, iniciativa integrante do Programa Novas Tecnologias – Novas 

Possibilidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (programa com previsão 

de lançamento oficial em março de 2014), desdobra-se a partir da disponibilização de uma 

plataforma de sugestões de conteúdo digital (animações, jogos, simuladores, infográficos, 

áudios e vídeos) como recurso pedagógico complementar, selecionados segundo o 

Currículo do Estado de São Paulo por Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico de 

diversas Diretorias de Ensino (PCNP).   

Todos os objetos selecionados e sugeridos no Currículo+, que já estão disponíveis 

para utilização de professores e alunos da Rede, apresentam uma “ficha técnica” que traz 

um resumo do tema tratado pelo objeto, link de acesso, série(s)/ano(s) para utilização, 

multidisciplinaridade, acessibilidade, entre outras informações.  O intuito é proporcionar a 

oportunidade de uso da plataforma por todos os professores e alunos da Rede Estadual de 

São Paulo, todos os ciclos e todas as disciplinas do Currículo do Estado de São Paulo. 

O processo de seleção e sugestão de conteúdos é contínuo e neste momento já são 

mais de 1.000 conteúdos digitais mapeados e sugeridos por professores da Rede Estadual 

de Ensino de São Paulo.  Uma vez que toda sugestão de conteúdo digital é “classificada” de 

acordo com uma série de filtros, o processo de busca de conteúdos digitais pelo usuário da 

plataforma é realizado por meio de um “buscador dinâmico”, o que torna a navegação na 

plataforma fácil, rápida e objetiva.  

Além da plataforma, o projeto Currículo+ também oferece cursos de formação para 

Professores, Equipe Gestora, Supervisores de Ensino e Professores Coordenadores de 

Núcleo Pedagógico. Os cursos têm caráter prático, voltado para cada um dos perfis, e 

visam à utilização da tecnologia educacional como uma ferramenta complementar a 

serviço da aprendizagem de nossos alunos. Neste mesmo sentido, os PCNP de Tecnologia e 

PCNP envolvidos diretamente com o projeto Currículo+ já poderão orientar professores das 

escolas quanto ao uso pedagógico da plataforma.  

Para conhecer a plataforma e saber como você também pode contribuir para o 

contínuo desenvolvimento desta iniciativa, acesse a página do Currículo +. 

Informamos aos Diretores das Unidades Escolares e aos Coordenadores 

Pedagógicos que mais dados sobre o Projeto Currículo + estão no documento “Orientações 

http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/
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para o Planejamento Escolar 2014”. Sugerimos que sejam utilizadas as informações deste 

documento, junto com estes slides para apresentar o Currículo + ao corpo docente de sua 

escola.  

Para entender melhor sobre o processo de construção da plataforma, premissas e 

diretrizes do projeto e responsabilidades dos usuários da plataforma, incentivamos a 

leitura das páginas internas “Sobre o Currículo+”, “Sugestões da Rede para a Rede” e 

“Termos de Uso”, que poderão ser encontradas e acessadas na barra superior de 

informações da página inicial do Currículo+. 

Em caso da dúvidas, entrar em contato com a equipe do Currículo +, por meio do e-

mail curriculomais@edunet.sp.gov.br  

 

 CETEC/Equipe Currículo + 

 

 

INFORMAÇÃO 3: PNLD – RESERVA TÉCNICA DE LIVRO DIDÁTICO 
 

 

Agradecemos o empenho das inúmeras Diretorias de Ensino que já enviaram a 

planilha com os pedidos de livros didáticos do PNLD das escolas estaduais de sua jurisdição.  

Em função da volumosa quantidade de livros didáticos requeridos pelas Diretorias 

de Ensino, solicitamos a todos que já o fizeram e aos que ainda enviarão a planilha, que 

façam uma revisão, escola a escola. Para isso, baseiem-se em dados da demanda escolar, 

do Supervisor da escola, do PC da unidade, do NPE, enfim, de todos que possam contribuir 

para indicar a real necessidade de material.  

Por isso, prorrogamos o prazo para envio das planilhas até 10 de março, conforme 

orientações da Informação 3, publicada no Boletim CGEB nº 50, de 12/2/2014.  

Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da DE, a veracidade das informações 

prestadas na referida planilha. Contamos com a colaboração da DE, no sentido de evitar 

que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE envie materiais didáticos 

desnecessários ou em quantidade superior à real necessidade de suas escolas. Informamos 

que o FNDE atenderá apenas os casos de novas escolas, novas turmas ou carência de livros 

que não tenham sido supridas com o remanejamento entre as escolas. 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHbE5GaHdjTGF2Tms/edit?usp=sharing
mailto:curriculomais@edunet.sp.gov.br
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Aidê Magalhães ou Ítalo de Aquino, por 

meio dos telefones 11-3218-2119 e 11-3218-2000 (r. 2287) ou ainda, pelos e-mails 

aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br  e italo.aquino@edunet.sp.gov.br . 

 

CEFAF/Programa Nacionais de Livros 

 

INFORMAÇÃO 4: DOCUMENTO ORIENTADOR – DIA NACIONAL DA 

MATEMÁTICA 

 

 

A Equipe Curricular de Matemática sugere que sejam trabalhadas, nas unidades 

escolares da Rede Estadual de Ensino, atividades relacionadas ao "Dia Nacional da 

Matemática", o qual foi instituído pelo Projeto Lei nº 3.482/2004, de autoria da deputada e 

professora Raquel Teixeira, que homenageia o professor Júlio César de Mello e Souza que 

usou o heterônimo: Malba Tahan. 

Este documento traz como norte alguns aspectos que poderão subsidiar as 

atividades relacionadas ao "Dia Nacional da Matemática", como: 

1. Dia Nacional da Matemática, projeto Lei, Vida e Obra de Júlio César de Mello e 

Souza; 

2. Videoconferências (VC) realizadas pela SEE/SP relacionadas ao Dia Nacional da 

Matemática; 

3. Sugestões de atividades para as unidades escolares trabalharem o Dia Nacional 

da Matemática; 

4. Filmes e a Matemática; 

5. Vídeos sobre a História da Matemática; 

6. Outros. 

 

Para ter acesso às sugestões que poderão subsidiar os trabalhos relacionados ao 

“Dia Nacional da Matemática – 06 de maio, clique aqui.  

As Diretorias de Ensino interessadas em apresentar algum trabalho no dia da 

videoconferência que realizar-se-á no dia 06 de maio, deverão encaminhar até 15 de abril 

a sua produção, exclusivamente, para o e-mail: workshop.artigos@gmail.com Exemplo: 

mailto:aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br
mailto:italo.aquino@edunet.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNnJWOENnelpDUFk/edit?usp=sharing
mailto:workshop.artigos@gmail.com
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“Nome da DE”- “Título do Trabalho”. Neste ano de 2014 os trabalhos deverão ter como 

tema “Narrativas Matemáticas”. Serão escolhidas 5 produções para apresentação na 

referida videoconferência. Podem ser audiovisuais e devem respeitar os direitos autorais, 

os direitos de imagem e o tempo determinado de exibição/apresentação (no máximo 10 

minutos). 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vanderley, Carlos ou Rosana, por meio 

dos telefones 11-3866-0605 e 11-3866-0606.  

 

 

CEFAF / Equipe Curricular de Matemática 

 

INFORMAÇÃO 5: RESIDÊNCIA EDUCACIONAL – PARTICIPAÇÃO DOS 

RESIDENTES NO PLANEJAMENTO ESCOLAR 
 

 

Atenção: Este comunicado destina-se 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 já expresso no Plano de Atividades Gerais do Estagiário, que integra o 

Termo de Compromisso de Estágio, o residente deve participar das atividades de 

Planejamento/Replanejamento, o qual, segundo calendário da Secretaria da Educação, 

ocorrerá na próxima semana. 

A partir do Planejamento da unidade escolar, cabe ao residente, em conjunto com o 

professor da disciplina estagiada, elaborar o seu Plano de Atividades Específico para ser 

desenvolvido durante a vigência de seu estágio. 

Para a elaboração deste Plano, o residente deve atentar-se: 

 às diretrizes curriculares da Secretaria da Educação; 
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 às orientações pedagógicas por disciplina, conforme o documento da CGEB 

“Orientações para o Planejamento Escolar 2014”; 

 à articulação com o Projeto Pedagógico da unidade escolar; 

 às necessidades de aprendizagem dos alunos da escola onde realiza o estágio, 

de acordo com os resultados obtidos por meio do SARESP. 

 

Para a realização de um estágio participativo e colaborativo ao trabalho do 

professor da disciplina – sendo este um dos diferenciais do Programa Residência 

Educacional – o Plano de Atividades Específico deve contemplar ainda: 

 atividades que permitam o desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem de forma contextualizada e interdisciplinar, voltadas ao 

fortalecimento e à aplicação do Currículo da SEE;  

 a articulação dos saberes teóricos aos saberes da prática pedagógica na unidade 

escolar, campo de estágio. 

 

Este Plano específico de Atividades, que será um dos instrumentos à avaliação do 

estágio, deve ser aprovado pelo professor da unidade escolar, equipe gestora e deve 

constar no prontuário do residente. O acompanhamento da execução do Plano cabe ao(s) 

professor(es) da disciplina, à Equipe Gestora da escola (especialmente o Professor 

Coordenador e o Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica) e ao Núcleo 

Pedagógico da Diretoria de Ensino. 

Solicitamos que as unidades escolares e os residentes sejam orientados quanto à 

importância do detalhamento do Plano de Atividades para atender as metas do Programa 

Residência Educacional. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe Programa Residência 

Educacional, 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 
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INFORMAÇÃO 6: EDUCAÇÃO ESPECIAL - VISITAS AOS SAPE’S (SALAS DE 

RECURSOS) E CRPES 
  

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

Pedagógico Especializado - CAPE, informa que demandou às equipes dos CAPEs Regionais 

uma visita a todas as Salas de Recursos e Classes Regidas por Professor Especializado – 

CRPEs e o mapeamento do atendimento ofertado por Cuidadores e Professores 

Interlocutores no ano de 2014. 

Essas ações serão orientadas por roteiros específicos de observação elaborados 

pelo CAPE e tem como objetivo levantar informações quantitativas e qualitativas acerca do 

atendimento ofertado aos alunos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento,  para subsidiar a formulação de um Decreto, da nova Resolução e de 

Instruções normativas para todas as áreas da Educação Especial. 

Para elaboração do cronograma de visitas, cada polo entrará em contato com as 

Diretorias de Ensino, definindo as datas conjuntamente. Assim, a Supervisão de Ensino e 

Equipe de Educação Especial das Diretorias de Ensino (Supervisor e PCNP) poderá 

acompanhar esse trabalho. 

Contamos com a colaboração de todos para que possamos realizar essa ação, pois 

os dados serão de extrema relevância para elaboração dos documentos normativos. 

Em caso de dúvidas, entrar com contato com Aparecida Monson ou Yvelise Patrício, 

por meio dos telefones 11-5090-4670 e 11-5090-4619, ou ainda, pelo e-mail cgeb-degeb-

caesp-cape@edunet.sp.gov.br 

 

CAESP/CAPE 

 

INFORMAÇÃO 7: EDUCAÇÃO ESPECIAL - DIVISÃO DE TÉCNICOS DE 

REFERÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DO POLO 
 

 

Para a proposta de trabalho do CAPE Central para 2014, foi realizada uma 

reorganização da distribuição das Diretorias de Ensino por técnico de referência do CAPE, 

mailto:cgeb-degeb-caesp-cape@edunet.sp.gov.br
mailto:cgeb-degeb-caesp-cape@edunet.sp.gov.br
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considerando os Polos que incluem os CAPEs Regionais e Diretorias de Ensino. Clique aqui 

para visualizar a divisão por polos. 

 Em caso de dúvidas, entrar com contato com Aparecida Monson ou Yvelise Patrício, 

por meio dos telefones 11-5090-4670 e 11-5090-4619, ou ainda, pelo e-mail cgeb-degeb-

caesp-cape@edunet.sp.gov.br 

 

 

CAESP/CAPE 

INFORMAÇÃO 8: DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER E PROJETO EMAI 
 

Informamos que, em virtude da atualização dos dados de número de alunos e 

professores, a distribuição do material do Programa Ler e Escrever e Projeto EMAI foi 

iniciada com a finalidade de complementar a quantidade encaminhada em janeiro de 2014. 

O material está sendo entregue nas Diretorias de Ensino para que encaminhem às 

escolas. Em breve enviaremos instruções por meio do endereço eletrônico das Diretorias 

de Ensino.  

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

0589 ou e-mail luciana.fakri@edunet.sp.gov.br 

                                                                                    

CEFAI 

 

INFORMAÇÃO 9: DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DOS MATERIAIS DO EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS (EMAI) E PROGRAMA LER E ESCREVER 
 

 

A Equipe do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI), considerando 

que: 

 Em algumas localidades os materiais didáticos referentes ao Projeto EMAI e ao 

Programa Ler e Escrever foram distribuídos em desacordo com a demanda de 

algumas escolas. 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHenVGWDY4UThHZTA/edit?usp=sharing
mailto:cgeb-degeb-caesp-cape@edunet.sp.gov.br
mailto:cgeb-degeb-caesp-cape@edunet.sp.gov.br
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 Os Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos possam usar como 

referência para desenvolvimento das ações formativas da Diretoria de Ensino. 

 Os municípios parceiros tenham acesso na íntegra aos materiais de forma 

digital.  

 

Comunica que os Materiais Didáticos do Projeto EMAI e do Programa Ler e Escrever 

já estão disponíveis para download e impressão no site do Ler e Escrever. Fica a cargo das 

Diretorias Regionais de Ensino a divulgação deste comunicado entre os municípios 

parceiros de sua jurisdição. 

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

0589 ou e-mail luciana.fakri@edunet.sp.gov.br 

 

CEFAI 

 
 

INFORMAÇÃO 10: CURSO DE EXTENSÃO – FORMAÇÃO DE FORMADORES 

PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 

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

São Roque, Sorocaba e Votorantim. 

 

  O Centro de Atendimento Especializado – CAESP por meio do Núcleo de Inclusão 

Educacional - NINC solicita ampla divulgação do curso de extensão Formação de 

Formadores para a Educação das Relações Étnico-Raciais em sua Diretoria de Ensino e nas 

escolas sob sua jurisdição.  

 O curso será realizado pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR de 

Sorocaba e tem como objetivo preparar uma equipe de trabalho para acompanhar e avaliar 

a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação para  as Relações 

Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana (Lei nº 

10.639/2003). 

 Público alvo: estudantes de graduação da UFSCAR, profissionais da educação da 

rede pública, integrantes de movimentos  sociais, organizações não 

governamentais e demais interessados; 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaMaterial.aspx?alkfjlklkjaslkA=301&manudjsns=2&tpMat=0&FiltroDeNoticias=3
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 Período: a partir de 15 de março de 2014 (aos sábados); 

 Carga horária: 60 horas; 

 Inscrição: de 13 a 28 de fevereiro, pelo e-mail: rosanabmonteiro@ufscar.br; 

 Investimento: gratuito; 

 Local : Campus UFSCAR/ Sorocaba: Rod. João Leme dos Santos – (SP 264, km 

110 – Itinga – Sorocaba); 

Em caso de dúvidas, entrar em contato por telefone com a Prof.ª Dr.ª Rosana 

Monteiro, por meio do telefone 15-3229-6141, ou com Édina Rosa, por meio do telefone  

1103218-2000 (r. 2265) ou ainda, pelo email edina.rosa@edunet.sp.gov.br 

                                                                                       

  CAESP/NINC/Equipe de ERER 

 

INFORMAÇÃO 11: I ENCONTRO DE PROFESSORES DE SOCIOLOGIA DO NÍVEL 

MÉDIO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO 
                                                                               

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino Norte 1, 

Norte 2, Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Sul 1, 

Sul 2, Sul 3, Caieiras, Itapevi, Carapicuíba, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Osasco, 

Diadema, São Bernardo, Santo André, Mauá, Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba. 

 

A Equipe de Sociologia solicita a divulgação, aos professores de Sociologia da rede 

de ensino, do I Encontro de Professores de Sociologia do Nível Médio da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, evento organizado pela Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP), com apoio da Associação Brasileira de Ensino de Ciências 

Sociais (ABECS), a ser realizado nos dias 20 e 21 de março, no campus Butantã da USP. 

O Encontro tem como objetivo reunir professores de Sociologia do Ensino Médio da 

região metropolitana de São Paulo, pesquisadores e estudantes de Ciências Sociais para 

discutir o ensino de Sociologia, com temas como processo de formação docentes, 

metodologias de ensino e práticas pedagógicas. 

O evento é gratuito, e as inscrições (inclusive de trabalhos para os Grupos de 

Discussão) podem ser realizadas no site do evento, até 14 de março. No site também pode 

mailto:rosanabmonteiro@ufscar.br
mailto:edina.rosa@edunet.sp.gov.br
http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/eventos/detalhado.asp?num=1744
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ser conferida a programação, com as mesas-redondas, os palestrantes e as temáticas dos 

GD’s. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Prof. Dr. Amaury César Moraes, por 

meio do e-mail acmoraes@usp.br  

 

CEFAF/Equipe de Sociologia 

 
 

INFORMAÇÃO 12: PRÊMIO CONSTRUINDO A NAÇÃO – INSTITUTO 

CIDADANIA BRASIL 
 

O Instituto da Cidadania Brasil promove, desde o ano 2000, o Prêmio Construindo a 

Nação, sendo um parceiro da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEESP). 

Este prêmio foi criado visando valorizar o papel do educador no processo de 

formação do seu aluno como cidadão e estimular os estudantes a participar ativamente 

dos projetos de sua escola, preparando-os para a vida do país, pela relevância da 

aprendizagem tida na convivência com as demandas sociais das comunidades. O prêmio 

visa ainda motivar os alunos a se tornarem empreendedores e participarem das soluções 

que inicialmente sua comunidade necessita, bem como sua cidade, estado e país. 

Na edição de 2013, após o processo seletivo dos projetos inscritos e desenvolvidos 

pelas escolas, algumas Escolas Estaduais foram selecionadas e serão premiadas e/ou 

homenageadas no evento que ocorrerá na Sala São Paulo – Estação Júlio Prestes, s/nº - 

Centro - São Paulo no dia 17 de março, às 14h30. 

A SEESP repassará o recurso financeiro para o transporte e lanche destas Escolas 

Estaduais selecionadas. Para tanto, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), 

por meio do Centro de Projetos Especiais (CPRESP) informa alguns procedimentos que 

deverão ser adotados pelas Diretorias de Ensino (DER) envolvidas, junto as escolas 

participantes: 

 

 As Diretorias de Ensino, por meio dos seus Diretores NIF -  responsáveis pelo 

setor financeiro, deverão solicitar o recurso para o transporte e lanche à 

Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI), via sistema GDAE. Dúvidas 

mailto:acmoraes@usp.br
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sobre a solicitação desse recurso, entrar em contato no endereço eletrônico 

cofi.deorc@edunet.sp.gov.br  

 A Unidade Escolar deverá indicar os responsáveis em acompanhar a ida dos 

alunos ao evento.  

 Cada escola irá transportar de 25 a 50 alunos já definidos previamente, 

conforme esta planilha. 

 Lembramos que trata-se de convite, e não convocação. Será servido um 

Brunch/Lanche a todos os participantes às 14h30 no local do evento. 

 

Com o objetivo de analisarmos e avaliarmos o impacto dos programas/projetos no 

processo de aprendizagem dos alunos da Rede Pública Estadual, posteriormente à 

realização do evento, as Diretorias de Ensino deverão enviar, até 26 de março, relatório 

emitido por cada escola, com breve relato sobre o projeto inscrito na premiação e os 

resultados práticos desenvolvidos nas atividades junto a escola e a comunidade, e quais as 

contribuições do projeto para a melhoria e qualidade da educação.  

A planilha deve ser enviadas para os e-mails luiz.paloschi@edunet.sp.gov.br e 

tania.goncalves@edunet.sp.gov.br 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Luiz ou Tânia, por meio dos e-mails 

indicados acima. 

 

CPRESP/ Parcerias 

 

mailto:cofi.deorc@edunet.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWWV6Ml84b19pbnM/edit?usp=sharing
mailto:luiz.paloschi@edunet.sp.gov.br
mailto:tania.goncalves@edunet.sp.gov.br

