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INFORMAÇÃO 01: EDUCAÇÃO PARA A D IVERSIDADE SEXUAL        

E DE GÊNERO 

 

 

 

Comunicamos que, por motivo de replanejamento das ações da Secretaria da Educação, as 

Orientações Técnicas Descentralizadas “Educação para Diversidade Sexual e de Gênero a partir 

do Currículo Oficial” estão suspensas.  

Solicitamos que os interlocutores da temática: Supervisores Interlocutores de Educação para a 

Diversidade Sexual e de Gênero e PCNP interlocutores sejam comunicados, e cessem as 

indicações de PMEC e PEB II para participarem das Orientações Técnicas Descentralizadas. 

Informamos que a Equipe Técnica de Educação para a Diversidade Sexual e de Gênero do Núcleo 

de Inclusão Educacional (CGEB/DEGEB/CAESP/NINC) está disponível para maiores 

esclarecimentos e que readequações do planejamento das ações serão comunicadas 

oportunamente aos interlocutores indicados pelas Diretorias de Ensino. 

 

NINC – EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO  

Thiago Sabatine 

E-mail: thiago.sabatine@edunet.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 02: PROVINHA BRASIL 

 

 

 

O Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais – CEFAI solicita que as escolas sejam 

orientadas e assistidas na aplicação da Provinha Brasil, avaliação recebida pelas Diretorias de 

Ensino, destinada aos alunos do 2º ano dos anos iniciais. 
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As provas deverão ser encaminhadas às escolas, e a equipe de cada Unidade Escolar poderá 

estabelecer a ocasião mais adequada para sua aplicação, como atividade do dia. É importante 

pontuar que o caráter dessa avaliação será diagnóstico, para as classes de 2º ano. 

Caso o número de cópias não seja suficiente, a Diretoria de Ensino e as unidades escolares terão 

autonomia de aplicar de maneira amostral ou tirar cópias para que todos os alunos sejam 

avaliados. 

 

CEFAI 

Márcia Soares de Araújo Feitosa 

E-mail: marcia.feitosa@edunet.sp.gov.br / Telefone: 11-3866-0634 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 03: ORIENTAÇÃO PARA ACESSAR RESULTADOS  

DA AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO –  ANA 2013 

 

 

 

Solicitamos que as Diretorias de Ensino informem às unidades escolares que, a partir de 17 de 

abril estarão disponíveis os resultados preliminares da Avaliação Nacional de Alfabetização – 

ANA 2013.  

Para visualizar os resultados, os Diretores das Unidades Escolares devem se cadastrar no sistema 

do INEP. Até 28 de abril, os responsáveis das escolas poderão verificar os resultados e apontar 

ao INEP possíveis discordâncias sobre a sua proficiência. 

Para realizar o cadastro, confira o Manual de Orientações. Havendo dificuldades em realizá-lo, 

contate o INEP pelo seguinte e-mail: precadastro.ana@inep.gov.br. 

 

CEFAI 

Márcia Soares de Araújo Feitosa 

Telefone: 11-3866-0634 / E-mail: marcia.feitosa@edunet.sp.gov.br 

 

http://ana.inep.gov.br/ANA/view/consultaEscola/consultaEscola.seam
http://ana.inep.gov.br/ANA/view/consultaEscola/consultaEscola.seam
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHbnBEX1R2X19CeUE/edit?usp=sharing
mailto:precadastro.ana@inep.gov.br
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INFORMAÇÃO 04: ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO MAPA     

DE SONDAGEM 

 

 

 

 

Tendo em vista a continuidade das ações do Programa Ler e Escrever, em 2014, e a necessidade 

da realização sistemática de uma avaliação diagnóstica das hipóteses de escrita dos alunos dos 

Anos Iniciais durante o ano letivo, informamos o cronograma de aplicação e digitação dos mapas 

de sondagem, com destaque para a sondagem do 1º Bimestre: 

 

Informamos que, para auxiliá-los na realização e sistematização das sondagens, as orientações 

para a avaliação diagnóstica em Língua Portuguesa e Matemática e o cronograma ficarão 

disponíveis no site do Programa Ler e Escrever. Neste ano letivo, como em 2013, os Mapas de 

Sondagem de Hipótese de escrita devem ser digitados no site do Programa Ler e Escrever. 

 

CEFAI 

Renata Rossi F. Siqueira 

Telefone: 11-3866-0620 / E-mail: renata.siqueira@edunet.sp.gov.br 

 

 

 

Período de 

Referência 
Período de Aplicação 

Abertura do 

sistema para 

digitação 

Prazo final de envio dos Mapas 

das Escolas à Diretoria de 

Ensino e digitação no sistema 

Inicial 10 a 21 de fevereiro 24 de fevereiro Até 11 de março 

1º Bimestre 31 de março a 04 de abril 11 de abril Até 25 de abril 

2º Bimestre 11 a 17 de julho 18 de julho Até 01 de agosto 

3º Bimestre 22 a 26 de setembro 24 de setembro Até 08 de outubro 

4º Bimestre 17 a 21 de novembro 19 de novembro Até 05 de dezembro 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx
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INFORMAÇÃO 05: LIVROS NA SALA DE AULA 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, visando garantir que seus alunos, ao longo dos 

cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, tornem-se capazes de integrar a comunidade de 

leitores, em diferentes práticas culturais de leitura e escrita, vem desenvolvendo programas e 

ações destinados à formação de professores e à disponibilização de recursos didático-

pedagógicos para os alunos e professores. Com a implementação destas ações, a SEE tem 

alcançado resultados significativos no que diz respeito ao aumento do interesse dos professores 

em melhorar sua formação profissional e à aprendizagem dos alunos nos anos iniciais. 

Tendo em vista os resultados alcançados e a necessidade de aprofundar o trabalho com a leitura 

e a produção escrita dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a SEE iniciará, no dia 28 

de abril, a entrega do acervo dos livros selecionados para o Programa Livros na Sala de Aula, nas 

unidades escolares que possuem classes de anos iniciais.  

Para que as entregas procedam da melhor maneira possível, solicitamos atenção quanto às 

seguintes recomendações: 

 O prazo para entrega do material inicia-se em 28 de abril e encerra-se em 23 de maio. 

Caso a escola não receba o material até às 17h00 do dia 23 de maio, favor entrar em 

contato com o Departamento de Distribuição de Materiais Pedagógicos (DDM) da FDE, 

por meio do endereço eletrônico ddm@fde.sp.gov.br. 

 Considerando a quantidade de caixas e o peso das mesmas, solicitamos que a escola 

atente-se para o período de entrega e, neste período, esteja organizada e mobilizada 

para receber o material e encaminhá-lo ao espaço pré-definido para alocação, evitando 

possíveis transtornos.  

 No momento da entrega/recebimento, solicitamos que sejam conferidos apenas a 

quantidade de caixas e o tipo dos kits recebidos, e se estes estão de acordo com o que 

consta na Guia de Remessa (GR). Se o recebido não estiver de acordo com a GR, a escola 

deverá receber o material mediante ressalva, colocando uma observação nas duas vias da 

mailto:ddm@fde.sp.gov.br
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GR (via do entregador e via da escola). Deverá, também, informar, imediatamente, a 

ocorrência, via-email, ao DDM, no endereço eletrônico ddm@fde.sp.gov.br. 

 A escola deverá proceder à conferência dos conteúdos das caixas e quantidade a 

posteriori. Caso algum problema seja identificado, favor comunicar o DDM: 

ddm@fde.sp.gov.br. 

 

 

CEFAI 

Edgard ou Tatiane 

E-mail: tatiane.ferreira@edunet.sp.gov.br / Telefone: 11-3866-1623, 11-3866-1624 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 06: PRORROGADA DATA DE ESCOLHA DO      

PNLD  EJA  2014 

 

 

 

Em função de o MEC ter publicado hoje, 16 de abril, o Guia de Livros Didáticos do PNLD - EJA - 

2014, disponível aqui, informamos às Diretorias de Ensino que foi prorrogado, até o dia 30 de 

abril, o prazo para indicação das 6 coleções didáticas destinadas a alunos e professores da EJA - 

Ensino Fundamental - Anos Finais. Informamos que a planilha para classificação das Coleções 

encontra-se na Informação 05 do Boletim CGEB nº 57, de 2/4/2014. 

 

CEFAF – EQUIPE PROGRAMA DE LIVROS E CEJA 

Aidê Magalhães e Ítalo de Aquino(CEFAF) e Adriana Oliveira (CEJA) 

E-mail: aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br, italo.aquino@edunet.sp.gov.br e adriana.oliva@edunet.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ddm@fde.sp.gov.br
mailto:ddm@fde.sp.gov.br
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro
mailto:aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br
mailto:italo.aquino@edunet.sp.gov.br
mailto:adriana.oliva@edunet.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 07: ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO 

 

 

 

Visando a obtenção de dados referentes à organização do atendimento pedagógico especializado 

em 2014, sob a forma de Sala de Recurso ou Itinerância, solicitamos que a Equipe de Educação 

Especial da Diretoria de Ensino responda a este questionário, até o dia 25 de abril.  

 

CAPE  

Renato Maier de Arruda 

E-mail: cgeb.degeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 08: PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO 

DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

Aos diretores de escola que, por algum motivo, não receberam a senha de acesso ao SisMédio, 

ou diante da necessidade de solicitar mudança no cadastro de Diretores, em função de eventuais 

alterações de lotação, informamos que o prazo final para o envio dos dados foi PRORROGADO 

até o dia 24 de abril.  

Para designação de 2 Supervisores de Ensino e 1 PCNP, conforme informado no Boletim CGEB Nº 

57, 09 de abril de 2014, solicitamos o preenchimento deste formulário, para que possamos 

estreitar a comunicação com os respectivos responsáveis. 

 

DEGEB 

João Freitas ou Sharon 

E-mail:sharon.flores@edunet.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sgj7BSvfC1PGJX1l3jVIu2-UDDBej9E9nS0BOG9jM7U/viewform
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@edunet.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/191Vdw_VQ3miNJE7lOEe2tK8p0GPIVO3vFHEMJo0OZWY/viewform
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INFORMAÇÃO 09: RESIDÊNCIA EDUCACIONAL –  MATERIAL  

PARA ORIENTAÇÃO ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

 

 

Em 10 de abril, foi realizada videoconferência para as Diretorias de Ensino que, em 2014, 

passaram a integrar o Programa Residência Educacional. A videoconferência já está disponível na 

videoteca da Rede do Saber. Disponibilizamos, também, a apresentação em PPT para orientação 

aos Diretores de Escola. O material pode ser amplamente divulgado a todas as Diretorias de 

Ensino. 

Conforme informado na videoconferência, é preciso criar o acesso aos operadores do sistema 

SABE, assim, pedimos a gentileza de preencher e encaminhar, até 28 de abril, o Formulário de 

alteração da Coordenação Regional de Estágio Supervisionado, com as informações do Diretor 

do Núcleo Pedagógico e Executivo Público integrantes da Coordenação Regional de Estágio 

Supervisionado. 

Solicitamos também que as Diretorias de Ensino que ainda não encaminharam os dados dos 

integrantes da Coordenação Regional, conforme orientação publicada no Boletim CGEB nº 56, 

providenciem o preenchimento desta planilha e enviem para o endereço de e-mail indicado ao 

final desta informação até o dia 25 de abril. 

Esclarecemos, ainda, que a Fundap realizará o Encontro de Coordenadores de Estágio voltado à 

operacionalização do sistema SABE, conforme convite. No mês de abril, o encontro está 

programado para o dia 24 de abril e, em maio, ocorrerá em 22 de maio, sempre das 9 às 16 

horas. Acrescentamos que não haverá convocação. 

 

CPRESP – EQUIPE RESIDÊNCIA EDUCACIONAL  

Sandra, Isabelle e Cristina 

Tel.: 11-3218-2000 (r.2242) e 11-3218-3470 / E-mail: residencia.educacional@edunet.sp.gov.br 

 
 
 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/PROGRAMA_RESIDENCIA_EDUCACIONAL_10_04_14.wmv
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHZHpkRGowa0tjTkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHTTVEcXY4NnpEb1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHTTVEcXY4NnpEb1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWkRsS0gwaEhUc1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHbzZGVkdtbHBXdU0/edit?usp=sharing
mailto:residencia.educacional@edunet.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Página 10 de 18 

 

 

INFORMAÇÃO 10: TRÁFICO DE PESSOAS 

 

 

 

O tráfico de pessoas representa a terceira atividade criminosa mais rentável do mundo, 

perdendo apenas para o narcotráfico e o tráfico de armas. Assim, a elaboração deste Manual, 

destinado aos professores, busca contribuir no combate a este crime. 

Solicitamos ampla divulgação nas Unidades Escolares, pois o público alvo são os jovens 

estudantes que cursam o Ensino Médio, sendo os professores agentes políticos e sociais 

fundamentais no processo de conscientização de seus alunos, a respeito da realidade em que 

vivem. 

 

CPRESP 

Kátia Miguel, Luciana Virgílio e Maria Inês 

E-mail: katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br, maria.fatima@edunet.sp.gov.br 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO 11: CURSO DE JAPONÊS DOS CEL  –  PREVISÃO   DE 

ALUNOS PARA 2º SEMESTRE DE 2014 

 

 

 

 

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Assis, Carapicuíba,  Centro-

Oeste,  Centro-Sul,  Jacareí, Leste 2,  Leste 3,  Ourinhos , Piraju, Presidente Prudente, Registro, São José 

dos Campos, São Roque, Sorocaba, Sul 3, Suzano e  Votorantim 

 
 

Com o intuito de agilizar a distribuição dos cadernos do Curso de Japonês do CEL para o 2º 

semestre de 2014, solicitamos o envio dos dados que constam nesta planilha, até o dia 29 de 

abril. 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMkgwdUE1STVRSUU/edit?usp=sharing
mailto:katia.miguel@edunet.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@edunet.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@edunet.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHREFmQThUX3pzREk/edit?usp=sharing


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Página 11 de 18 

Faça o download do arquivo para seu computador, salve com o nome da Diretoria de Ensino e, 

após inserir os dados, encaminhe aos cuidados da Equipe de Línguas Estrangeiras Modernas: 

ana.poliveira@edunet.sp.gov.br e marina.shimabukuro@edunet.sp.gov.br. 

CEFAF – EQUIPE DE LEM 

Ana ou Marina 

Telefone: 11-3866-0646 e 11-3866-0648 / E-mail: ana.poliveira@edunet.sp.gov.br  

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 12: CADASTRO DE PCNP  DE CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA 

 

 

 

Com o objetivo de atualizar informações e aprimorar a comunicação com as Diretorias de Ensino, 

solicitamos aos PCNP de Biologia e Ciências que realizem o preenchimento deste cadastro 

online, até o dia 25 de abril, preferencialmente. 

CEFAF – EQUIPE CURRICULAR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Rodrigo Ponce e Gisele Mathias 

E-mail: rodrigo.ponce@edunet.sp.gov.br e gisele.mathias@edunet.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 13: PROGRAMA SUPERAÇÃO JOVEM –  

FORMAÇÃO ONLINE 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:ana.poliveira@edunet.sp.gov.br
mailto:marina.shimabukuro@edunet.sp.gov.br
mailto:ana.poliveira@edunet.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/1RlCKODpJkT6NeJqh2ZkH0R513ojbnMbHVKHh4urqaEI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1RlCKODpJkT6NeJqh2ZkH0R513ojbnMbHVKHh4urqaEI/viewform
mailto:rodrigo.ponce@edunet.sp.gov.br
mailto:gisele.mathias@edunet.sp.gov.br
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A Secretaria da Educação, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, realizou, nos dias 20 e 21 

de março, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP), a formação 

presencial de 140 novos professores das Oficinas Curriculares de Experiências Matemáticas e de 

Leitura e Produção de Texto. Nos últimos dias 01 e 02 de abril, participaram da formação de 

formadores 177 Supervisores, PCNP e PC. Neste ano, 39 Diretorias de Ensino e 101 Unidades 

Escolares são parceiras deste Programa. Após esta formação presencial, no dia 24 de abril, 

iniciar-se-á a formação online desta parceria. Serão duas etapas ao longo do ano, uma neste 1º 

semestre e outra, no 2º semestre.  

Formação online para os Profissionais de Acompanhamento: A 1ª etapa da formação online, 

voltada para os profissionais de acompanhamento (Supervisores, PCNP e PC), começa no 

próximo dia 24 de abril, com o 1º módulo autoinstrucional (sem a mediação direta do Agente 

Técnico), onde serão coletadas informações sobre as ações de formação de professores, 

realizadas pelas DE e também serão disponibilizados materiais para estudo. A partir do dia 5 de 

maio, a formação online continua por mais cinco semanas, com a mediação dos Agentes 

Técnicos e espaço para compartilhar as práticas de formação em serviço e de acompanhamento, 

realizadas pelas equipes das DE e os PC. Serão também aprofundados conteúdos teóricos e a 

reflexão sobre a prática, iniciadas na formação presencial. O encerramento da 1ª etapa de 

formação online para os profissionais de acompanhamento está marcado para o dia 6 de junho.  

Formação online para os Professores: A 1ª etapa da formação online dos professores das Oficinas 

Curriculares de Experiências Matemáticas, e de Leitura e Produção de Texto, começa no dia 05 

de maio, e tem como proposta aprofundar os conteúdos teóricos, compartilhar as práticas de 

sala de aula e estimular a aprendizagem colaborativa entre os participantes. O encerramento da 

1ª etapa de formação está marcado para o dia 6 de junho.  

Expectativas de participação e critérios para certificação dos Profissionais de Acompanhamento: 

A carga horária total do curso dos profissionais de acompanhamento será de 40h, sendo: 16h de 

formação presencial, 14 semanas de formação online, com cada profissional cumprindo, no 

mínimo, 24h de participação. Essa carga horária está distribuída ao longo de 14 semanas, sendo 

7 semanas no 1º semestre e 7 semanas no 2º, com participação de, no mínimo, 1h semanal nas 2 

primeiras semanas de cada semestre, e 2hs semanais nas demais semanas. Serão certificados os 

participantes que compareceram à formação presencial e que também mantiverem acesso 
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semanal ao ambiente virtual de aprendizagem durante as 14 semanas de curso online, realizando 

as tarefas solicitadas ao longo das duas etapas, ou seja, fazer pelo menos uma postagem em 

cada fórum e preencher os formulários eletrônicos de coleta de dados que forem solicitados. 

Expectativas de participação e critérios para certificação dos Professores: para professores novos 

na parceria, a carga horária total do curso será de 30h, sendo 16h de formação presencial e 

14hsde participação nas etapas online, distribuídas em 10 semanas ao longo do ano (05 semanas 

no 1º semestre e 05 semanas no 2º). Serão certificados os participantes que compareceram à 

formação presencial, que mantiverem acesso semanal ao ambiente virtual de aprendizagem e 

realizarem as tarefas solicitadas ao longo das duas etapas, ou seja, pelo menos uma postagem 

em cada fórum e preenchimento dos formulários eletrônicos que forem solicitados.  

Professores experientes na parceria: Neste ano de 2014, por circunstâncias adversas, não foi 

possível convocar os professores experientes para a formação presencial na Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado “Paulo Renato Costa e Silva”. Assim sendo, a 

respectiva certificação ficou comprometida, já que para obtê-la seria necessário o cumprimento 

das 30 horas de formação, sendo 16 horas na modalidade presencial. Contudo, enquanto 

responsáveis pelo desenvolvimento do Programa nas suas Unidades Escolares, os professores 

receberão dos gestores: PC, PCNP e Supervisores, que estiveram na formação presencial, em São 

Paulo, as orientações e o acompanhamento necessários à condução das atividades pertinentes 

ao referido  Programa. Esses professores também deverão manter acesso semanal ao ambiente 

virtual de aprendizagem para realizarem as tarefas solicitadas ao longo das duas etapas, ou seja, 

pelo menos uma postagem em cada fórum e preenchimento dos formulários eletrônicos que 

forem solicitados. 

Cada Diretoria de Ensino deve organizar-se para proceder às devidas orientações e 

acompanhamento dos professores novos e experientes, da forma que julgar mais conveniente, 

em face da sua rotina de trabalho, bem como a das Unidades Escolares. Recomendamos que as 

ações a serem desenvolvidas não percam de vista o que foi definido pelos gestores, no plano 

construído durante a formação presencial, em São Paulo, e que se façam registros, por meio de 

Atas ou de relatórios, dessas mesmas ações. 

Sugerimos que os profissionais que já participaram de nossas formações online, acessem os 

cursos do ano passado na plataforma moodle para testar usuário e senha. O participante que 

http://www.educacaoetecnologia.org.br/ead/login/index.php
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tiver esquecido sua senha poderá criar uma nova, seguindo as instruções da plataforma, clicando 

logo abaixo dos campos usuário e senha, no link Perdeu a senha? Para problemas de acesso e 

navegação, os profissionais podem entrar em contato com o suporte técnico nesse e-mail 

suporte.ead@ias.org.br 

Os profissionais novos na parceria receberão por e-mail os nomes de usuário e senha, que serão 

também enviados às DE, aos cuidados dos Supervisores e PCNP responsáveis pelo 

acompanhamento da parceria. É importante que os profissionais de acompanhamento apoiem 

os primeiros acessos dos professores que ainda não tem experiência em cursos online e também 

que acompanhem, pela plataforma moodle, o acesso dos profissionais de sua DE ou Escola (no 

início do curso as equipes de acompanhamento poderão acessar o tutorial com dicas de como 

fazer isso).                                                                                                                                         

 

 

CPRESP – EQUIPE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 

Vera Goloni 

E-mail: vera.goloni@edunet.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 14: VIDEOCONFERÊNCIA “EDUCAÇÃO FINAN-
CEIRA –  EDUCAÇÃO FISCAL”  (ETI) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, 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, José Bonifácio, 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, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santo André, 

São Bernardo do Campo, São Carlos, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São 

Vicente,Sorocaba, Sul3, Sumaré, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votorantim e  Votuporanga.  

 

http://www.educacaoetecnologia.org.br/ead/login/forgot_password.php
http://www.educacaoetecnologia.org.br/ead/
mailto:suporte.ead@ias.org.br
mailto:vera.goloni@edunet.sp.gov.br
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A Equipe da Escola de Tempo Integral informa a realização de Videoconferência “Educação 

Financeira - Educação Fiscal”, em 23 de abril, das 13h às 15h, sendo também transmitida via 

streaming, no portal da Rede do Saber. Haverá interação ao vivo ou pelo e-mail 

faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. 

A videoconferência será destinada aos Supervisores de Ensino e aos PCNP responsáveis pelo 

acompanhamento do Projeto Escola de Tempo Integral em sua Diretoria de Ensino, PC ou 

PCAGP, Professores dos Anos Iniciais e Anos Finais das ETI, e demais interessados no assunto. 

O objetivo dessa videoconferência é oferecer conteúdos sobre Educação Fiscal por meio de 

conferencistas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e da Receita Federal. 

 

CPRESP – Equipe Escolas de Tempo Integral 

Edison 

E-mail: edison.souza1@edunet.sp.gov.br 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 15: VIDEOCONFERÊNCIA “EDUCAÇÃO ÉTNICO-
RACIAL” E “SEXUALIDADE”  (ETI) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, 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, José Bonifácio, 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, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santo André, 

São Bernardo do Campo, São Carlos, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São 

Vicente,Sorocaba, Sul3, Sumaré, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votorantim e  Votuporanga.  

 

 

mailto:faleconosco@rededosaber.sp.gov.br
mailto:edison.souza1@edunet.sp.gov.br
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A Equipe da Escola de Tempo Integral informa a realização de Videoconferência sobre os temas: 

“Educação Étnico-Racial” e “Sexualidade”, em 25 de abril, das 13h às 15h, que também será 

transmitida via streaming, no portal da Rede do Saber. Haverá interação ao vivo ou pelo e-mail 

faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. 

A videoconferência será destinada aos PCNP responsáveis pelo acompanhamento do Projeto 

Escola de Tempo Integral em sua Diretoria de Ensino, aos Professores Coordenadores de Apoio à 

Gestão Pedagógica ou Professor Coordenador dos Anos Iniciais e Anos Finais das ETI, bem como 

demais interessados no assunto. 

O objetivo dessa videoconferência é oferecer subsídios às Oficinas Curriculares do Projeto ETI, 

por meio dos técnicos do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) da Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica.  

 

CPRESP – Equipe Escolas de Tempo Integral e NINC – Equipe de Educação para as Relações Étnico-Raciais 

Vera Goloni e Edina dos Santos Rosa 

E-mail: vera.goloni@edunet.sp.gov.br e edina.rosa@edunet.sp.gov.br 

 

 

 

INFORMAÇÃO 16: V  ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE 

BIOLOGIA E II  ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLO-     

GIA –  REGIONAL 1 

 

 

 
 
 

Informamos que no período de 8 a 11 de setembro de 2014, no Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, será realizado o V Encontro Nacional de Ensino de Biologia e II 

Encontro Regional de Ensino de Biologia da Regional 01, organizado pela diretoria Executiva 

Nacional SBEnBIO e Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 1. O encontro tem por 

objetivos:  

 Contribuir para a melhoria do ensino de Ciências e Biologia nos diversos níveis de 

ensino; 

 Oferecer subsídios teórico-práticos para a docência em Ciências e Biologia;  

mailto:faleconosco@rededosaber.sp.gov.br
mailto:vera.goloni@edunet.sp.gov.br
mailto:edina.rosa@edunet.sp.gov.br
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 Divulgar e fortalecer a atuação da Associação Brasileira de Ensino de Biologia;  

 Promover o intercâmbio entre pesquisadores da área; fortalecer os vínculos entre 

pesquisadores e professores interessados no ensino de Ciências e Biologia;  

 Refletir historicamente sobre o ensino de Ciências e Biologia no Brasil, 

particularmente sobre a seleção e a organização de conteúdos e dos métodos de 

ensino, bem como sobre a formação de professores da área.  

A data limite para envio de trabalhos é 05 de maio, mais informações no site do evento. 

  

CEFAF – EQUIPE CURRICULAR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Juliana Pavani e Herbert Gomes 

Telefone: 11-3866-0654 e 11-3866-0597 / E-mail: juliana.bueno@edunet.sp.gov.br e herbert.silva@edunet.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 17: EXPOSIÇÃO POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

1980-2013 

 

 

 

 
O Instituto Socioambiental, em conjunto com a Embaixada da Noruega, está promovendo, até o 

dia 22 de abril a Exposição Povos Indígenas no Brasil 1980/2013 – Retrospectiva em Imagens 

da Luta dos Povos Indígenas no Brasil por seus Direitos Coletivos. As visitas são GRATUITAS, 

com mediadores capacitados e oficinas pedagógicas.  

A exposição traz momentos e personagens históricos, retratados em um período de 33 anos no 

qual os povos indígenas saíram da invisibilidade para entrar de vez no imaginário e na agenda do 

Brasil contemporâneo. O marco desse processo foi o capítulo dos direitos indígenas da 

Constituição.  

A ideia é oferecer aos estudantes não somente informações sobre a história da luta indígena por 

seus direitos, mas também sensibilizá-los para a sociodiversidade indígena no país, como dados 

sobre a população atual, seus modos de vida, lideranças mais atuantes, entre outros. 

http://enebio5.webnode.com/
mailto:juliana.bueno@edunet.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHY1VENVgtWWdxLXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHY1VENVgtWWdxLXc/edit?usp=sharing
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No intuito de democratizar o acesso à cultura, solicitamos o apoio na divulgação da Exposição 

nas escolas sob sua jurisdição. É possível agendar turmas de escolas públicas, por meio do 

escritório da artQeduca (reservas pelo e-mail agendamento@artqeduca.com.br ou celular 11-

94105-3743). As visitas têm duração de 60 minutos e devem ocorrer no período de 1º a 22 de 

abril, das 8h30hs às 18h30, de segunda a sábado. É possível atender a 40 alunos por horário, 

com visitação guiada e realização de oficina pedagógica. O material é todo disponibilizado 

gratuitamente pela equipe da artQeduca. 

 

NINC – EQUIPE DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA  

Julieth Aquino ou Camila Matheus 

Tel.: 11-3218-2000 (r.2216) / E-mail:julieth.melo@edunet.sp.gov.br e camila.matheus@edunet.sp.gov.br 

 
 

 
 


