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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: ESTUDOS DE REFORÇO, RECUPERAÇÃO E 

APROFUNDAMENTO CURRICULAR AOS SÁBADOS 
 

 

Com o objetivo de subsidiar as ações para os Estudos de Reforço, Recuperação e 

Aprofundamento Curricular aos Sábados, estamos disponibilizando o calendário anual das 

inscrições bem como os dias da oferta dos Estudos. Lembrando que as inscrições 

antecedem o mês de início dos Estudos. 

Além disso, queremos lembrá-los que a Resolução que dispõe sobre a oferta dos 

Estudos aos Sábados é a Resolução SE nº 61, de 30.08.2013. 

Conforme boletim anterior, as inscrições para os estudos do mês de abril estão em 

curso, e vão até o dia 17 de março.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sharon, por meio do e-mail 

sharon.flores@edunet.sp.gov.br 

 

DEGEB 

 

 

INFORMAÇÃO 2: ATENDIMENTO ITINERANTE 
 

 

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

Atendimento Pedagógico Especializado, vem, por meio deste, reiterar as informações 

contidas  no Boletim CGEB nº 49, em relação a Itinerância. Pedimos atenção a essa 

questão, salientando que há duas  situações diferentes:  

1) Se houver espaço físico adequado na escola onde havia em 2013 o atendimento 

itinerante, estas deverão solicitar a abertura de uma Sala de Recursos (vide 

Boletim CGEB nº 49). 

2) Se não houver espaço físico adequado,  deverão elaborar um projeto que  

deverá seguir as orientações expostas na Informação 1 do Boletim CGEB nº 49. 

Salientamos, porém, que neste caso o projeto deverá conter parecer favorável 

da equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino (Supervisor e PCNP) e ser 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQVFBbFM3WXJXTHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQVFBbFM3WXJXTHc/edit?usp=sharing
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homologado pelo Dirigente Regional de Ensino, não havendo necessidade de  

parecer do CAPE. 

 

É importante ressaltar  que deve ser garantido  o atendimento educacional 

especializado a todos os alunos que necessitarem. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o CAESP ou CAPE, por meio do telefone 

11-5090-4600 e 11-3218-8828 ou pelos e-mails cgeb.degeb.caesp@edunet.sp.gov.br e 

cgeb.degeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br. 

 

CAESP/CAPE 

 

INFORMAÇÃO 3: JEESP – SUBSÍDIOS E CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO AOS 

ALUNOS E PROFESSORES PARTICIPANTES  
 

 

Visando o atendimento dos alunos e professores participantes dos Jogos Escolares 

do Estado de São Paulo (JEESP) – especialmente na Categoria Mirim da ETAPA I, que ora se 

inicia, e para atender às determinações contidas na Resolução Conjunta 

SE/SELJ/SDPCD/SDECT 1 de 22-03-2013, a COFI repassará recursos para as despesas 

pertinentes mediante solicitação das Diretorias de Ensino via GDAE, após   levantamento 

efetuado das necessidades locais e levados em conta os seguintes critérios: 

 Lanche para os alunos e professores: A Diretoria de Ensino deverá promover as 

aquisições de lanches, utilizando obrigatoriamente a ATA de Registro de preços 

vigente ou por processo licitatório, respeitadas as orientações de praxe, em 

especial a Bolsa Eletrônica de Compras BEC. Caso haja impossibilidade na 

utilização dessas ferramentas, a Diretoria (CAF) deverá entrar em contato com o 

CPLIC (CISE) para receber orientações pertinentes. O recurso deverá ser 

solicitado pontualmente pela Diretoria (CAF) via GDAE, de acordo com a 

necessidade. 

 

 Transporte para os alunos e professores: A Diretoria de Ensino deverá utilizar a 

ATA de registro de preços vigente. Caso haja impossibilidade na utilização dessa 

mailto:cgeb.degeb.caesp@edunet.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br


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. 5 

ferramenta, a Diretoria (CAF) deverá entrar em contato com o CPLIC (CISE) para 

receber orientações pertinentes. O recurso deverá ser solicitado pontualmente 

pela Diretoria (CAF) via GDAE, de acordo com a necessidade. 

 
 

 Medalhas e Troféus: Após o levantamento da quantidade necessária para 

atender à premiação das quatro (4) categorias (Mirim, Infantil, Pré Mirim e 

Juvenil), a aquisição deverá ser efetuada obrigatoriamente pela Bolsa Eletrônica 

de Compras-BEC, podendo ser utilizada a lista de sugestões. O recurso deverá 

ser solicitado pontualmente pela Diretoria (CAF) via GDAE, de acordo com a 

necessidade. 

 

 Material Esportivo: A Diretoria deverá prever quais e quantos são os materiais 

esportivos necessários para realização dos jogos e competições das quatro (4) 

categorias dos JEESP em 2014, baseando-se na lista de materiais esportivos 

sugerida. A aquisição dos materiais deverá ser efetuada obrigatoriamente pela 

Bolsa Eletrônica de Compras - BEC (convite) e o recurso devido deverá ser 

solicitado pelas Diretoria (CAF), via GDAE à COFI. 

 

 Pagamento de diárias: O pagamento de diárias aos PCNP de Educação Física e 

Coordenadores de Jogos durante a realização das Etapas I, III e IV, bem como de 

diárias/alojamentos para docentes que participam das duas (2) fases finais da 

Etapa I dos JEESP, deverá ser efetuado mediante solicitação pontual do recurso 

devido, pela Diretoria(CAF), via GDAE à COFI. 

 

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

3866-0637 ou Mirna Léia, telefone 11-3866-0638. 

 

 

CGEB-CEFAF/CISE/COFI 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHdDdxS2s5U0pYTVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNnFyRlVLUWdPTHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNnFyRlVLUWdPTHc/edit?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 4: EDUCAÇÃO ESPECIAL – ALUNOS QUE COMPLETARÃO 30 

ANOS  
 

 

O Centro de Atendimento Especializado – CAESP, por meio Núcleo de Apoio 

Pedagógico Especializado-CAPE, reitera a solicitação para que a equipe de Educação 

Especial da sua Diretoria de Ensino envie para o e-mail 

cgeb.dgeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br, até 20 de março, a relação dos  alunos que irão 

completar 30 anos em 2015 e que deixarão de participar do convênio com a SEE em 2016.  

Esta relação será encaminhada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado-

CAPE para a Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), ainda 

este ano, para a inclusão no orçamento da SEDS em 2015. 

Solicita-se que nas planilhas contenha: 

 Nome da instituição e/ou APAE;  

 CNPJ da instituição;  

 Nome completo do aluno;  

 Data de nascimento do aluno;  

 Nº do RA do aluno;  

 Diretoria de Ensino.  

 

Ressalte-se que todas as listagens devem ser conferidas pelo Supervisor ou PCNP 

responsáveis, antes de serem encaminhadas ao CAPE, pois é muito difícil realizar 

retificações junto a SEDS. As planilhas deverão ser encaminhadas ao CAPE junto com o 

ofício digitalizado do Dirigente Regional de Ensino. 

Lembramos que este é o último ano em que o CAPE fará a intermediação entre as 

instituições e a SEDS, organizando e enviando as listas de alunos, e que este também é o 

último ano para a retirada dos alunos com 30 anos ou mais do convênio com a SEE, 

conforme o que foi acordado entre esta Secretaria e a Federação das APAES.  

As Instituições deverão organizar-se para fazer esse encaminhamento, anualmente, 

a partir de 2015, haja vista que os alunos que completam 30 anos não receberão mais 

subsídios financeiros da Secretaria da Educação, podendo receber o subsídio da SEDS.  

mailto:cgeb.dgeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br
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Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone 11-5090-4600 ou pelo 

endereço de e-mail cgeb.dgeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br 

 

CAESP/CAPE 

 

 

INFORMAÇÃO 5: ALUNOS QUE NECESSITAM DE AUXÍLIO ESPECÍFICO DE UM 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM  
 

 

Com o objetivo de mapear os alunos que necessitam de auxilio específico de um 

profissional de enfermagem, cuja necessidade ultrapassa a função e o apoio do cuidador, 

solicitamos que enviem, até 14 de março, os seguintes dados destes alunos: 

 Nome completo; 

 Data de nascimento; 

 Escola na qual está matriculado; 

 Cópia de laudo médico. 

 

As informações deverão ser enviadas para o e-mail 

cgeb.degeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Carolina ou Renato, por meio do 

telefone 11-5090-4600 ou pelo endereço de e-mail citado acima. 

 

 

CAESP/CAPE 

 

 

 

 

mailto:cgeb.dgeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 6: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – PROGRAMA SUPERAÇÃO 

JOVEM 
 

 

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

Adamantina, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Assis, Barretos, Birigui, Capivari, Catanduva, 

Fernandópolis, Guarulhos Norte, Guaratinguetá, Itapecerica da Serra, Itararé, Itu, 

Jaboticabal, Jacareí, Jales, Jaú, Jundiaí, Lins, Mauá, Miracatu, Mirante do Paranapanema, 

Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Norte 1, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, 

Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São Vicente, Sumaré, Taquaritinga, Taubaté, 

Tupã, Votuporanga. 

 

Tendo em vista a convocação publicada no DOE de 11 de março, para ação que 

ocorrerá nos dias 20 e 21 de março, com vistas à formação continuada dos “professores 

iniciantes” no Programa SuperAção Jovem (cujos nomes foram previamente indicados 

pelas Diretorias de Ensino por meio de planilha  enviada à equipe do Projeto Escola de 

Tempo Integral), informamos a necessidade de que estes professores tragam para a 

Orientação Técnica,  o material impresso, abaixo discriminado: 

 

a) Leitura e Produção de Texto: 

 O Caderno de reflexões do professor;  

 Caderno do Estudante – 6º ano - Atividades do 1º e 2º bimestre;  

 Orientações  para as atividades – 6º ano - Atividades do 1º e 2º bimestre;  

 

b) Experiências Matemáticas 

 O Roteiro do Professor – 6º ano – etapa motivação;  

 O Caderno do Estudante – 6º ano – etapa motivação;  

 O Roteiro do Professor – 8º ano – etapa mobilização e iniciativa;  

 O Caderno do Estudante –8º ano – etapa mobilização e iniciativa;  

 

Informamos ainda que todos os professores, novos ou em continuidade neste 

Programa, terão também dois períodos de formação continuada, online, ao longo do ano; e 
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que os gestores, das Diretorias de Ensino (Supervisores de Ensino e PCNP) responsáveis 

pelo acompanhamento deste Programa, bem como os Professores Coordenadores das 

escolas parceiras, terão formação continuada presencial, nos dias 01 e 02 de abril de 2014, 

tornando-se formadores dos formadores (professores), em um processo formativo 

descentralizado.   

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vera Goloni, por meio do e-mail 

vera.goloni@edunet.sp.gov.br 

 

 

CPRESP/Equipe ETI 

 

 

INFORMAÇÃO 7: VIDEOCONFERÊNCIA MEDIAÇÃO E LINGUAGEM 
 

 

A Equipe de Língua Portuguesa informa a realização de videoconferência da série 

Mediação e Linguagem, com Gilberto Caron, coordenador da TV Escola, em 13 de março, 

das 11h às 12h30, também transmitida via streaming, no portal da Rede do Saber.  

O foco da videoconferência será a transposição da linguagem literária para a 

linguagem cinematográfica, com orientações para a produção de vídeos por professores e 

alunos, a partir da leitura de obras literárias.  

Para essa VC da série Mediação e Linguagem, contamos com a participação dos 

Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos, Professores de Língua Portuguesa, 

Professores das Salas de Leitura e Professores Coordenadores de Escolas, de acordo com a 

programação das Diretorias de Ensino. 

Comunicamos, ainda, que haverá interação, ao vivo, com o videoconferencista, 

solicitando a palavra nos pontos de recepção ou pelo e-mail 

faleconosco@rededosaber.sp.gov.br . 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Roseli Cordeiro, pelo e-mail 

roseli.cordeiro@edunet.sp.gov.br 

 

CEFAF/Equipe de Língua Portuguesa 

mailto:vera.goloni@edunet.sp.gov.br
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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INFORMAÇÃO 8: PROGRAMAS MEC – INDICAÇÃO DE INTERLOCUTORES 
 

 

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

Catanduva, Itapevi, Jacareí, José Bonifácio, Leste 1, Leste 2, Sul 2, Suzano.  

 

A Equipe do Centro de Projetos Especiais solicita a indicação de, no mínimo, dois 

interlocutores para os Programas MEC, sendo esses da área pedagógica e/ou financeira.  

Esta planilha deve ser preenchida com os dados dos interlocutores indicados, que 

serão responsáveis, nas Diretorias de Ensino, e irão divulgar as informações dos seguintes 

Programas Federais: PDE Escola, Mais Educação, Atleta na Escola, Escola Sustentável, 

Escola do Campo, Escola Acessível e Mais Cultura. Solicitamos o preenchimento da planilha 

até o dia 17 de março, e envio aos cuidados de Luciana Virgilio pelo e-mail  

luciana.souza@edunet.sp.gov.br  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio dos e-mails 

katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br ou 

maria.fatima@edunet.sp.gov.br  

 

 

CPRESP/Programas MEC 

INFORMAÇÃO 9: PROGRAMAS MEC – MAIS EDUCAÇÃO 
 

 

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

Assis, Avaré, Barretos, Bragança Paulista, Caieiras, Campinas Leste, Campinas Oeste, 

Carapicuíba, Centro, Centro Oeste, Diadema, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos Norte, 

Guarulhos Sul, Itapecerica Da Serra, Itapetininga, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itu, Jacareí, 

Jales, Jaú, Jundiaí, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Limeira, Lins, Mauá, Miracatu, 

Mogi Das Cruzes, Mogi Mirim, Norte 2, Osasco, Penápolis, Pindamonhangaba, Piraju, 

Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo Do 

Campo, São João Da Boa Vista, São José Do Rio Preto, São José Dos Campos, São Vicente, 

Sorocaba, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Suzano, Taboão Da Serra, Votorantim e Votuporanga.  

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHSGJkVUMtcVJxcG8/edit?usp=sharing
mailto:luciana.souza@edunet.sp.gov.br
mailto:katia.miguel@edunet.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@edunet.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@edunet.sp.gov.br
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As unidades escolares indicadas nesta lista receberam recursos referentes ao 

Programa Mais Educação 2013. Assim, solicitamos que sejam informadas, por meio da 

Diretoria de Ensino, sobre a forma correta da utilização do repasse. Elas devem iniciar as 

atividades, conforme constam na Plataforma SIMEC, e adaptar o recurso recebido, 

priorizando o pagamento dos monitores.  

A Resolução 34, de 06/09/2013 deve ser socializada nestas escolas. Nela consta, 

entre outras informações importantes, a alteração do valor do monitor urbano, que passou 

de R$ 60,00 para R$ 80,00 por turma/mês.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio dos e-mails 

katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br ou 

maria.fatima@edunet.sp.gov.br  

 

CPRESP/Programas MEC 

 

 

INFORMAÇÃO 10: ESCOLHA DE LIVRO DIDÁTICO DO PROGRAMA NACIONAL 

DO LIVRO DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PNLD EJA 

2014  
 

 

Informamos que a escolha dos livros didáticos destinados aos alunos e professores 

das escolas públicas de ensino fundamental e médio, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, para o triênio 2014-2016, no âmbito do Programa Nacional do Livro 

Didático para a Educação de Jovens e Adultos – PNLD EJA 2014 será realizada no mês de 

abril de 2014. 

O registro da escolha será realizado pelas Secretarias Estaduais de Educação de 

todo o Brasil, e para que a indicação seja feita de forma participativa, a SEE/SP, por meio 

de sua Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, com o apoio das equipes do CEFAF e 

do CEJA, consultará as Diretorias de Ensino e suas respectivas escolas, para que indiquem 

as opções das coleções que melhor atendam cada regional. Após a tabulação dos dados 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVUkzeUpBRVZ1VG8/edit?usp=sharing
http://simec.mec.gov.br/
mailto:katia.miguel@edunet.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@edunet.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@edunet.sp.gov.br
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recebidos, a CGEB fará o registro da escolha no site do FNDE, válido para uso em todo o 

Estado.  

A fim de orientar as equipes das Diretorias e das escolas que mantêm classes de 

EJA, realizaremos uma videoconferência no dia 25 de março, para divulgação do 

cronograma das ações e orientações para a escolha dos livros didáticos avaliados pelo 

MEC. 

Para apoiar o trabalho das equipes das Diretorias, solicitamos às seis editoras com 

obras aprovadas no 2º segmento (Anos Finais do Ensino Fundamental), que enviem 3 

exemplares de cada coleção abaixo, para as Diretorias, no período de 17 a 21 de março:  

 027EJA2014 - Alcance EJA, Editora Positivo; 

 022EJA2014 - Caminhar E Transformar, Editora FTD ; 

 004EJA2014 - EJA Moderna, Editora Moderna; 

 014EJA2014 - Saberes Da Vida, Saberes Da Escola,  Editora Ática; 

 035EJA2014 - Tempo De Aprender, IBEP-Instituto Brasileiro De Edições 

Pedagógicas; e 

 033EJA2014 Viver, Aprender, Global Editora E Distribuidora. 

 

Assim, solicitamos que as Diretorias recebam essas coleções e as entreguem ao 

Núcleo Pedagógico, para serem usadas na videoconferência do dia 25 de março.  

Informamos ainda, que para a EJA - Ensino Médio foi aprovado pelo MEC apenas 

uma coleção e, portanto, não será alvo de escolha das Diretorias. No caso da EJA - Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, a responsabilidade é da Rede de Ensino Municipal. 

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

(CEFAF), por meio do telefone 11-3218-2119 ou e-mails aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br 

e italo.aquino@edunet.sp.gov.br ou, ainda, com Mertila Larcher de Moraes, Adriana 

Aparecida de Oliveira ou Virginia Nunes de Oliveira Mendes (CEJA), por meio do telefone 

11-3218-2180 e e-mails adriana.oliva@edunet.sp.gov.br ou 

virginia.mendes@edunet.sp.gov.br . 

 

 

CEFAF/CEJA 
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