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INFORMAÇÃO 1: PROGRAMA RESIDÊNCIA EDUCACIONAL 
 

ATENÇÃO! Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino Centro Oeste, Leste 1, Leste 2, 

Leste 3, Leste 4, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sil 2, Sul 3, Guarulhos Norte, Caieiras, Carapicuíba, 

Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, 

Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Taboão da Serra, Bauru, Botucatu, Campinas 

Leste, Campinas Oeste, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Jundiaí, Lins, Marília, Miracatu, 

Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São 

Vicente, Sorocaba e Tatuapé. 

 

Conforme comunicado na última videoconferência, segue a relação das perguntas 

mais frequentes identificadas pela equipe do Programa Residência Educacional, e também o 

material apresentado nesta. 

Esclarecemos que  a equipe continuará orientando os envolvidos neste momento de 

implementação do Programa, pelo e-mail residencia.educacional@edunet.sp.gov.br ou pelo 

telefone 11-3218-3470. 

Acreditando que a presença dos residentes, futuros professores, possa contribuir 

como mais um apoio às escolas da rede pública estadual de ensino, contamos com todos 

vocês.  

 

CPRESP/Equipe Residência Educacional 

 

INFORMAÇÃO 2: MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO - CIÊNCIAS 
 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa 

Souza” (EFAP) e da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), em continuidade ao 

Programa Educação — Compromisso de São Paulo, estabelece a ação de formação continuada 

“Melhor Gestão, Melhor Ensino” como mais uma das vertentes voltadas à melhoria da 

educação do Estado de São Paulo. 

Esta ação é composta por mais uma formação: Formação de Formadores de Ciências, 

compondo o quarto curso oferecido, sendo que três deles: Formação de Formadores de 

Gestão, de Língua Portuguesa e de Matemática, já tiveram início no primeiro semestre. 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHc1VDWENObkdOejA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHc1VDWENObkdOejA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHc1VDWENObkdOejA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVHhUNlFUQmRkUEU/edit?usp=sharing
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De forma a ampliar a formação continuada dos docentes do Ensino Fundamental dos 

anos finais, além dos cursos já oferecidos, incluem-se, para este semestre, os cursos para os 

educadores do componente curricular de Ciências. 

O Curso 1 – Formação de Formadores de Ciências é direcionado aos Professores 

Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) responsáveis pela disciplina de Ciências na 

Diretoria de Ensino e/ou PCNP com Licenciatura em Biologia, Ciências, Física, Química ou 

Matemática (sendo, este último, habilitado em Ciências), ou, na ausência destes, o Professor 

Coordenador indicado. O encontro presencial de 24 horas acontecerá em Serra Negra, no 

período de 12 até 14 de agosto, a etapa à distância (AVA/EFAP) de 28 horas acontecerá de 12 

de agosto até 08 de setembro e, o seminário centralizado de 8 horas está previsto para 12 de 

dezembro, perfazendo um total de 60 horas com certificação. 

Um dos objetivos principais do curso 1 é de oferecer formação continuada aos 

profissionais que serão responsáveis pela formação dos professores de Ciências de todas as 

Unidades Escolares que atendem ao Ensino Fundamental (EF) Anos Finais, no que se refere ao 

trabalho com as competências leitora e escritora. Observação: Pedimos, por gentileza, que 

levem para o encontro presencial de Serra Negra notebook, caderno do professor/aluno de 

Ciências, Currículo e Matriz do SARESP. 

O Curso 2 - Formação de Professores de Ciências é direcionado aos professores com 

aulas atribuídas de Ciências, conforme base CGRH de Junho de 2013. O curso pretende 

contribuir, principalmente, em subsidiar os formadores com estratégias que promovam o 

fortalecimento da gestão pedagógica, articulando os conteúdos das diferentes áreas e o 

aprimoramento das competências leitora e escritora dos alunos do EF Anos Finais. O encontro 

presencial de 24 horas acontecerá nas Diretorias de Ensino, no período de 26 de agosto até 28 

de setembro, a etapa à distância (AVA/EFAP) de 28 horas acontecerá de 31 de agosto até 29 

de setembro e, o seminário descentralizado de 8 horas está previsto para o período de 02 a 7 

de dezembro, perfazendo um total de 60 horas com certificação. 

O Curso 3 – direcionado aos professores com aulas atribuídas de Ciências, conforme 

base CGRH de Junho de 2013, totalmente à distância (AVA/EFAP), acontecerá no período de 30 

de setembro a 11 de dezembro, totalizando 80 horas com certificação. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Cristina Mabelini, por meio do telefone 

11-3866-0400 ou e-mail cristina.mabelini@edunet.sp.gov.br 

 

EFAP/CGEB 
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INFORMAÇÃO 3: NOVAS ADESÕES AO PROJETO ESCOLA DE TEMPO 

INTEGRAL (MODELO 2006) 

 

 À vista do disposto na Resolução SE 50, de 31-7-2013, que “Define procedimentos e 

critérios do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar/Ano 2014, para 

cadastramento de alunos e atendimento à demanda do ensino fundamental, na rede pública 

de ensino do Estado de São Paulo”, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por 

meio do seu Centro de Projetos Especiais (CPRESP), propõe: 

1. Seja encaminhada à rede estadual de ensino, consulta com vista às adesões de novas 

unidades escolares que desejarem integrar, a partir de 2014, o Projeto Escola de 

Tempo Integral (ETI) – modelo implantado em 2006 e reorganizado pela Resolução SE 

nº 2/2013. 

2. As escolas interessadas deverão atender a critérios pré-estabelecidos, quais sejam: 

 Ter espaços adequados para o desenvolvimento de todas as atividades.  

 Ter ociosidade no contraturno do período diurno.  

 Não compartilhamento com escolas municipais ou instituições no período diurno.  

 Não concomitância com o Programa Ensino Integral.  

 Não ser a única escola do município.  

3. Em caso positivo, a referida consulta deve consubstanciar-se em um expediente que 

contenha: 

a) Ofício do Diretor da escola solicitando a inclusão no Projeto ETI. 

b) Ata do Conselho de Escola, na qual haja pronunciamento dos membros deste 

Conselho, quanto ao desejo da unidade escolar em aderir ao Projeto. 

c) Parecer do Centro de Informações Educacionais/Núcleo de Gestão da Rede 

Escolar e Matrícula, da respectiva Diretoria de Ensino, quanto à: 

 Demanda para os anos iniciais e/ou anos finais, para o ano de 2014. 

 Projeção da escola atendendo em tempo integral, a partir de 2014. 

d) Parecer do Supervisor de Ensino, responsável pela unidade escolar interessada. 

e) Parecer do Dirigente Regional de Ensino, acolhendo a solicitação. 
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4. A solicitação deverá ser encaminhada ao CPRESP para ser analisada pela equipe 

responsável pelo desenvolvimento do Projeto Escola de Tempo Integral. 

Posteriormente, o expediente será enviado ao Departamento de Planejamento e 

Gestão da Rede Escolar e Matrícula (DEGREM), para manifestação.   

5. O período para realização desta consulta, bem como as respectivas manifestações 

solicitadas, deverá ocorrer entre os dias 08/08 até o dia 23/08/2013, com imediata 

remessa do expediente ao CPRESP/ETI. 

 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vera, Isabel ou Edison, por meio dos 

telefones (11) 3218-2114, (11) -3218-3420 ou pelos endereços de e-mail: 

vera.goloni@edunet.sp.gov.br; isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br ou 

edison.souza1@edunet.sp.gov.br 

 

CPRESP/Equipe ETI 

 

INFORMAÇÃO 4: CAPE REGIONAL 
 

A Secretaria de Estado da Educação, por meio da CGEB/CAESP/CAPE, está implantando 

15 CAPE Regionais visando a descentralização das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico Especializado – CAPE.  

Seu funcionamento, atribuições e finalidades estão regulamentados pela Resolução SE 

nº 32 de 17 de maio de 2013, disponível aqui. 

O CAPE Regional não fará atendimento clínico e terapêutico, restringindo-se à oferta 

de suporte educacional.  Em situações específicas essa equipe deverá promover parcerias no 

município, incluindo a Secretaria da Saúde, para realização dos atendimentos terapêuticos 

necessários para além do espaço escolar. A escola deverá preencher Ficha de Solicitação de 

Atendimento e enviar para o PCNP responsável pela Educação Especial em sua Diretoria de 

Ensino, que fará a triagem e os encaminhamentos necessários. Para mais detalhes sobre o 

CAPE Regional, clique aqui. 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/32_13.HTM?Time=6/3/2013
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHa18wZFY2LVJwN1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHa18wZFY2LVJwN1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHa18wZFY2LVJwN1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcnJNYnVldXdXVEk/edit?usp=sharing
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Denise Arantes, por meio do telefone 11-

5090-4605 ou por e-mail denise.arantes@edunet.sp.gov.br 

 

CAESP/CAPE 

 

INFORMAÇÃO 5: MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO "EJA - MUNDO DO 

TRABALHO"  
 

ATENÇÃO! Esta informação destina-se a 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 neste segundo 

semestre, em continuidade ao Programa “EJA - Mundo do Trabalho”, as Diretorias de Ensino 

estão recebendo o material didático-pedagógico para os Termos I, II, III e IV dos anos finais do 

Ensino Fundamental, que deverá ser entregue aos professores e alunos de todas as escolas 

que mantêm classes de EJA. Este material está sendo distribuído gradativamente e é composto 

de Caderno do Estudante, Caderno do Professor e conjunto de DVD. Para auxiliar as Diretorias 

de Ensino no controle do recebimento e distribuição deste material, estamos disponibilizando 

as planilhas com as quantidades que serão entregues, conforme cronograma divulgado na 

Orientação Técnica realizada nos dias 01 e 02/08/13: 

 Termos I, II e III (6º, 7º e 8º anos).................................até o dia 05 de agosto; 

 Termo IV (9º ano) Caderno do Estudante.....................até o dia 15 de agosto; 

 Termo IV (9º ano) Caderno do Professor e DVD..........até o dia 15 de agosto. 

 

O referido material está acondicionado em caixas que trazem a inscrição “brochura”. 

Para diferenciar da EJA das escolas com classes regulares, nas caixas do material destinado às 

unidades prisionais aparece também a inscrição  “Prisional”. A ficha cadastral para acesso à 

Sala dos Professores, no site do Programa EJA - Mundo do Trabalho, foi encaminhada para o e-

mail do Núcleo Pedagógico, em 05 de agosto. Ratificamos que após o devido preenchimento 

pelos Supervisores de Ensino, PCNP, PC e Professores essa ficha deverá ser enviada aos 

cuidados de Adriana Oliveira, no e-mail adriana.oliva@edunet.sp.gov.br. 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQlZYd0F3RXlrbUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHSDJ4dmxLbEpGRkU/edit?usp=sharing
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Adriana Oliveira ou Virgínia Mendes, pelos 

e-mails adriana.oliva@edunet.sp.gov.br e virginia.mendes@edunet.sp.gov.br ou pelo telefone 

(11) 3218-2180. 

 

CEJA 

 

INFORMAÇÃO 6: IV CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO 

AMBIENTE - RETA FINAL DA CONFERÊNCIA NAS ESCOLAS E O PAPEL DAS 

DIRETORIAS DE ENSINO   
 

A SEE é a responsável pela organização da IV Conferência Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente no Estado, e as 91 Diretorias de Ensino tem como papel fundamental difundir 

informações, orientar e mobilizar o processo, bem como constituir e coordenar as Comissões 

Organizadoras Regionais (COR) de sua região.  

Considerando a continuidade da mobilização e realização da Conferência nas Escolas, 

solicitamos que as demais equipes e membros das Diretorias de Ensino forneçam o apoio 

necessário aos PCNP Interlocutores de Educação Ambiental e de Educação Indígena e 

Quilombola para a realização das Etapas da Conferência  (nas Escolas e nas Regionais).  

Aproveitamos para relembrar que as escolas podem realizar a Conferência até o dia 31 

de agosto e devem cadastrar seu Projeto de Ação no site do MEC até o dia 07 de setembro. 

Conforme o Regulamento Estadual as escolas participantes devem entregar e protocolar na 

Diretoria de Ensino da sua região, até o dia 09 de setembro, aos cuidados do Núcleo 

Pedagógico e após o cadastro no site do MEC, os seguintes documentos: 

 Uma cópia digital  e impressa contendo o projeto de ação; 

 Cópia ou versão digitalizada (quando for o caso) do produto educomunicativo, que 

deve demonstrar como foi o processo de conferência e o projeto de ação da 

escola;  

 Duas fotos do processo de conferência na escola, que mostrem a Conferência e a 

eleição do(a) delegado(a) e suplente; 

 Formulário para entrega de documentos da IV Conferência Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente preenchido; 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQzVoU3FEVF9QMUk/edit?usp=sharing
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 Autorização de viagem do(a)s aluno(a)s delegado(a) e suplente, assinada pelo 

responsável. 

Cada DE é responsável por receber os documentos acima descritos das escolas de sua 

jurisdição que realizaram a Conferência na Escola, para possibilitar a participação nas fases 

Regional e/ou Estadual e/ou Nacional). Conforme regulamento Estadual, cada DE faz parte de 

uma das 07 Regionais e todos os projetos das escolas cadastradas passarão por um processo 

de seleção, organizados e definidos por cada uma das 07 COR, em encontro preparatório para 

as Conferências Regionais, que ocorrerá entre 11 e 13/09/2013 (conforme combinado com as 

respectivas DE durante o encontro de formação das COR), em local a ser definido. 

Nesse sentido, solicitamos que as Diretorias de Ensino continuem o processo de 

divulgação e estímulo às escolas para a realização da Conferência, bem como para a 

participação nas Conferências Regionais, inclusive inserindo informes no site da DE e/ou em 

outros mecanismos de divulgação e articulação junto às escolas.  

Com relação às escolas municipais, sugerimos que sejam enviados e-mail e/ou  ofícios 

com informações sobre a IV CIJMA para as Secretarias Municipais de Educação, a fim de 

potencializarmos a divulgação do processo de conferência, e principalmente esclarecer 

dúvidas sobre a etapa de entrega de documentos na Diretoria de Ensino daquelas escolas que 

realizaram ou realizarão a conferência  e que pretendem seguir na etapa regional. Para 

chegarmos até às escolas particulares,  solicitamos também apoio aos Supervisores de Ensino 

na divulgação. 

Lembramos que as Conferências Regionais serão organizadas e conduzidas 

principalmente pelos PCNP das COR (envolvendo os 02 PCNP Interlocutores de Educação 

Ambiental, de Educação Indígena e Quilombola de todas as Diretorias da região), e contando 

com o apoio da Equipe CGEB responsável e da COE/SP. 

Com o objetivo de mapear a adesão das escolas com relação a IV CIJMA no Estado de 

São Paulo e apoiar as Diretorias de Ensino na mobilização das redes de ensino, entre os meses 

de maio e junho, a Equipe CGEB/CEFAF realizou dois levantamentos: o primeiro via e-mail e o 

segundo, a partir das informações compartilhadas pelos PCNP nos encontros realizados em 

cada regional. Nestes  levantamentos, buscamos coletar informações quantitativas, mas 

também informações sobre a construção de articulações, processo de formação junto às 

Unidades Escolares e planejamento das Conferências Regionais. E, para dar continuidade às 

ações de planejamento e acompanhamento, solicitamos o preenchimento desta tabela.  

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYU5nZnV3SzdiUUE/edit?usp=sharing
www.tinyurl.com/Adesao-IVCIJMA-SP
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Por fim, contamos com a participação de pelo menos 25% das Escolas de Ensino 

Fundamental Anos Finais de cada uma das DE, lembrando que a SEE tem uma contrapartida 

financeira que corresponde ao dobro do oferecido pelo MEC para a realização da Conferência 

no Estado.  Isso significa possibilitar a um número razoável de alunos e professores a vivência 

de um processo pedagógico curricular articulado a uma ação de transformação da realidade 

socioambiental que contribuirá para a  construção de escolas sustentáveis por meio de um 

trabalho colaborativo,  democrático e que privilegia o protagonismo juvenil. 

Para mais informações, acesse o Blog oficial da COE/SP, veja a Videoconferência 

realizada em 14 de junho de 2013, ou entre em contato com os Membros da COE/SP da CGEB, 

Andréia, Aparecida ou Elizabeth, por meio dos telefones 11-3866-0653 /0651/ 0614, ou pelos 

e-mails andreia.cristina@edunet.sp.gov.br, kida.sanches@edunet.sp.gov.br; 

elizabeth.rodrigues@edunet.sp.gov.br 

 

CEFAF 

 

INFORMAÇÃO 7: PARTICIPAÇÃO NO XI DIÁLOGO INTERBACIAS DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

Informamos que a convocação para a participação no XI Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental será realizada para o público alvo, 2 PCNP “Interlocutores de Educação 

Ambiental” de cada uma das 91 Diretorias de Ensino (não será nominal). Aguardem a 

publicação no Diário Oficial, prevista para Agosto. As diárias e transporte são de 

responsabilidade das Diretorias de Ensino.  

A hospedagem é de responsabilidade da CGEB, não sendo necessário entrar em 

contato com o Hotel Fazenda Fonte Colina Verde (São Pedro-SP). Assim, objetivando  organizar 

a hospedagem, solicitamos que nos enviem as opções para a formação de quartos triplos 

(devido ao valor da diária, não temos opção de quartos duplos). O pacote para o período será 

de R$ 500,00 (referente a 03 diárias).                  

As informações nesta planilha deverão ser encaminhadas até 15 de agosto para o e-

mail italo.aquino@eduntet.sp.gov.br 

Faremos o possível para atender as solicitações. Todos os participantes da SEE ficarão 

no mesmo hotel. Após o prazo indicado, alertamos que aqueles que não se manifestarem 

terão a formação dos quartos feita aleatoriamente. A entrada no hotel será a partir das 10h00 

http://ivcnijmasp.wordpress.com/
http://ivcnijmasp.wordpress.com/2013/06/28/videoconferencia-sobre-a-conferencia/
http://ivcnijmasp.wordpress.com/2013/06/28/videoconferencia-sobre-a-conferencia/
http://ivcnijmasp.wordpress.com/2013/06/28/videoconferencia-sobre-a-conferencia/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArLYHz8FkcUHdFhMcmtnbWc1bHV5QURuamdFN1dXS1E&usp=sharing
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no dia 02 de setembro (com início das atividades de Credenciamento e Montagem dos painéis 

a partir das 11h00), e o fim da diária do hotel será às 12h00 no dia 05 de setembro. O almoço 

não está incluso nesta última diária.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Ítalo, por meio do telefone 11-3866-0602, 

ou pelo endereço de e-mail indicado acima. 

 

CEFAF/Educação Ambiental 

 

INFORMAÇÃO 8: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA 

SUPERAÇÃO JOVEM 
  

Atenção: este comunicado destina-se às Diretorias de Ensino parceiras do Programa Superação 

Jovem: Adamantina, Americana, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Assis, Barretos, Bauru, Birigui, 

Capivari, Catanduva, Fernandópolis, Guarulhos Norte, Itapecerica da Serra, Itararé, Itu, 

Jaboticabal, Jacareí, Jales, Jaú, José Bonifácio, Mauá, Miracatu, Mirante do Paranapanema, 

Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Pirassununga, Registro, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santo 

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

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

 Em continuidade às ações do “Programa Superação Jovem”, solicitamos às Diretorias 

de Ensino parceiras deste Programa, a reprodução e distribuição dos materiais didáticos da 

próxima etapa que chamamos de Execução e Avaliação (no caso dos 8º e 9º anos), e de 

Determinação (no caso dos 6º e 7º anos). Os materiais são referentes às Atividades 

Complementares: “Leitura e Produção de Texto” e “Experiências Matemáticas”, para o 3º 

bimestre escolar, portanto, deverão ser reproduzidos o mais breve possível.  

 Os roteiros e os cadernos para reprodução estão disponibilizados no site do Programa 

Superação Jovem, do Instituto Ayrton Senna, e a base de cálculos está discriminada a seguir:  

SuperAção Jovem ETI - 2013 - Materiais da Etapas de Determinação e Execução e Avaliação 

Material de Leitura e Produção de Texto 

Roteiro da Etapa Determinação - 6º ano (5ª série) - Atividades de 
Leitura e Produção de Texto 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante Etapa Determinação - 6º ano (5ª série) - 
Atividades de Leitura e Produção de Texto 

1 para cada 2 alunos 

http://www.superacaojovem.org.br/
http://www.superacaojovem.org.br/
http://www.superacaojovem.org.br/
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Roteiro da Etapa Determinação - 7º ano (6ª série) - Atividades de 
Leitura e Produção de Texto 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante Etapa Determinação - 7º ano (6ª série)- 
Atividades de Leitura e Produção de Texto 

1 para cada 2 alunos 

Roteiro das Etapas Execução e Avaliação - 8º ano  (7ª série) - 
Atividades de Leitura e Produção de Texto 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante - Etapas Execução e Avaliação - 8º ano (7ª série) 
- Atividades de Leitura e Produção de Texto 

1 para cada 3 alunos 

Roteiro das Etapas Execução e Avaliação - 9º ano  (8ª série) - 
Atividades de Leitura e Produção de Texto 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante - Etapas Execução e Avaliação - 9º ano (8ª série) 
- Atividades de Leitura e Produção de Texto 

1 para cada 3 alunos 

Material de Experiências Matemáticas 

Roteiro da Etapa Determinação - 6º ano (5ª série) - Atividades de 
Experiências Matemáticas 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante Etapa Determinação - 6º ano (5ª série) - 
Atividades de Experiências Matemáticas 

1 para cada 2 alunos 

Roteiro da Etapa Determinação - 7º ano (6ª série) - Atividades de 
Experiências Matemáticas 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante Etapa Determinação - 7º ano (6ª série)- 
Atividades de de Experiências Matemáticas 

1 para cada 2 alunos 

Roteiro das Etapas Execução e Avaliação - 8º ano  (7ª série) - 
Atividades de Experiências Matemáticas 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante Etapas Execução e Avaliação - 8º ano (7ª série) - 
Atividades de Experiências Matemáticas 

1 para cada 3 alunos 

Roteiro das Etapas Execução e Avaliação - 9º ano  (8ª série) - 
Atividades de Experiências Matemáticas 

1 para cada professor da 
série e 1 para cada PC 

Caderno do Estudante - Etapas Execução e Avaliação - 9º ano (8ª série) 
- Atividades de Experiências Matemáticas 

1 para cada 3 alunos 

 

 Informamos a seguir as datas das próximas formações do “Programa Superação 

Jovem” e as respectivas Diretorias de Ensino:  

20/08/2013 – Terça-feira: Adamantina, Araçatuba, Assis, Barretos, Birigui, Catanduva, Itu, 

Jaboticabal, São João da Boa Vista, Tupã e Votorantim. 

22/08/2013 – Quinta-feira: Fernandópolis, Jales, Pirassununga, Santo Anastácio, Santo André. 

23/08/2013 – Sexta-feira: Itapecerica da Serra, Itararé, Mirante do Paranapanema, Sumaré, 

Votuporanga. 
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27/08/2013 – Terça-feira: Americana, Andradina, Apiaí, Bauru, Capivari, Guarulhos Norte, 

Jacareí, Jaú, José Bonifácio, Mauá, Miracatu, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Registro, Ribeirão 

Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Taquaritinga, Taubaté. 

 As devidas convocações sairão nas datas oportunas. Em caso de dúvidas, entrar em 

contato com Vera ou Isabel, por meio do telefone 11-3218-2114 ou pelos endereços de e-mail: 

vera.goloni@edunet.sp.gov.br ou isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br  

            

         CPRESP/Equipe ETI 

 

INFORMAÇÃO 9: UFSCAR OFERECE VAGAS PARA CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO EM GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA 
 

 

Entre os dias 05 de agosto e 9 de agosto, a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) estará com inscrições abertas para Curso de Aperfeiçoamento em Gênero e 

Diversidade na Escola, na modalidade a distância. O curso é oferecido pela Secretaria Geral de 

Educação a Distância (SEaD) da UFSCar, em parceria com o Departamento de Sociologia. 

O curso tem a finalidade de realizar a formação continuada, à distância, de 

portadores(as) de diploma de curso superior, sendo professores(as), orientadores(as) 

pedagógicos, gestores (as) e demais profissionais da educação básica que estejam atuando na 

rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal), comprometidos com o respeito às 

diferenças e sensíveis às questões das relações de gênero, étnico-raciais e da diversidade de 

orientação sexual.  

Serão ofertadas 500 vagas distribuídas entre os polos de apoio presencial das cidades 

de Araras, Franca, Guarulhos, Igarapava, Itapevi, Jandira, Jaú, São Carlos, São José dos Campos 

e São Paulo. São 50 vagas por polo. As vagas remanescentes serão disponibilizadas para 

demanda social, a profissionais da educação básica de instituições de ensino particulares. O 

critério de seleção é a ordem de inscrição. 

As inscrições serão realizadas no período de 05 de agosto de 2013, a partir das 00h01, 

até 9 de agosto de 2013, às 23h59, exclusivamente pela Internet. Os candidatos selecionados 

deverão enviar à UFSCar, via Sedex, documentação exigida no edital. Caso o candidato não 

http://www.gde.sead.ufscar.br/
http://www.gde.sead.ufscar.br/
http://www.gde.sead.ufscar.br/
http://www.gde.sead.ufscar.br/inscricao.php
http://www.sead.ufscar.br/outros/editais/edital-007-2013-selecao-de-alunos-curso-de-aperfeicoamento-em-genero-e-diversidade-na-escola
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envie os documentos, sua inscrição será indeferida e sua ordem de inscrição será 

desconsiderada. Vale lembrar que cada inscrição para o polo e categoria gerará um número, 

de forma que o candidato saberá quantas pessoas se inscreveram antes dele pelo número de 

inscrição. 

O curso tem carga horária de 200 horas e duração de 7 meses. Os encontros 

presenciais obrigatórios ocorrerão sempre aos sábados, no período matutino, no polo 

escolhido no ato de inscrição. Cada módulo conta com, no mínimo, uma avaliação presencial 

obrigatória. O edital completo está disponível no site. 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) vinculado ao Centro de Atendimento 

Especializado – (CAESP) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo considera a 

iniciativa da UFSCar importante para o desenvolvimento de ações que visem ampliar o 

reconhecimento das questões de gênero e diversidade sexual no cumprimento de uma 

educação de qualidade, diferenciada e com vistas ao exercício da cidadania. 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail secretaria.gde.ufscar@gmail.com, ou 

ainda com Thiago Sabatine, da Equipe de Educação para Diversidade Sexual e de Gênero do 

NINC, por meio do telefone (11) 3218-8828. 

 

CAESP/NINC 

 

INFORMAÇÃO 10: CARTAZES DO PROCESSO DE MATRÍCULA 

ANTECIPADA PARA O ANO LETIVO DE 2014 
 

 Informamos que os cartazes do “Processo de Matrícula Antecipada para o ano letivo 

de 2014” serão entregues às Diretorias de Ensino, no período de 05 a 16 de agosto. Caso não 

recebam nesse período, enviem e-mail para ddme@fde.sp.gov.br. 

 Lembramos que os cartazes são destinados às escolas que atendem ao Ensino 

Fundamental, considerando, inclusive, as da rede municipal. Solicitamos ampla divulgação 

sobre o processo de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar em sua região. 

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

2043/44 ou e-mail helena.cecchini@edunet.sp.gov.br 

 

 CEMAT 

http://www.sead.ufscar.br/outros/editais/edital-007-2013-selecao-de-alunos-curso-de-aperfeicoamento-em-genero-e-diversidade-na-escola/edital-007-2013/view
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INFORMAÇÃO 11: ESCOLHA DE LIVROS DO PNLD - PROGRAMA 

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA 2014 
 

O prazo para digitação da escolha do livro didático para o Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano será até o dia 12 de agosto (próxima 2º feira). 

Até o momento, apenas 26% das escolas públicas do Estado de São Paulo, que 

oferecem Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) regular, efetuaram os pedidos de 

livros didáticos do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático.   

Solicitamos que informem às 4.033 escolas restantes sobre o habitual 

congestionamento do site do FNDE nas últimas horas do prazo de encerramento das 

digitações, uma vez que o prazo é mesmo para todas as escolas públicas brasileiras.  

A listagem dessas escolas encontra-se no site www.fnde.gov.br, link “Escolha do Livro 

Didático PNLD 2014” > login e senha da DE (mesma senha utilizada no ano passado) > “Menu” 

> “Escolha”. Na próxima tela clique novamente em “Escolha” e em  “Monitoramento Escolha” 

> “Monitoramento Básico”. Selecione a opção “Escolhas: PNLD 2014 Anos Finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano)” > Pesquisar. Clique em “SP” e depois, no(s) município (s) de sua 

DE. Aparecerá uma planilha com todas as escolas de Ensino Fundamental que podem efetuar 

suas escolhas e que devem ser avisadas pela DE, caso ainda não tenham efetuado a escolha.  

Informamos que esta Coordenadoria disponibilizou os textos e as gravações realizadas 

por seus técnicos, no site www.educacao.sp.gov.br > Programa de Livros > PNLD 2014 > 

Orientações. Acesse, também, o campo “Dúvidas Frequentes”, onde já disponibilizamos 

algumas questões que estão preocupando as escolas, neste momento.  Cuidado! O prazo está 

se esgotando, temos apenas 3 dias úteis! 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Aidê ou Ítalo, pelo telefone 11-3218-2119 

ou pelos emails aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br ou italo.aquino@edunet.sp.gov.br  

 

CEFAF/Programa de Livros 

 

INFORMAÇÃO 12: II FESTIVAL DE IMAGENS 
 

Solicitamos a divulgação nas escolas de Ensino Médio o II Festival de Imagens, que 

acontece na própria internet, no Portal EMdiálogo, no período entre 13 a 27 de setembro de 

http://www.fnde.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
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2013. Poderão ser inscritos vídeos com duração de até 5 minutos, realizados por estudantes 

matriculados em escolas públicas de ensino médio no Brasil e que estejam de acordo com o 

tema proposto. Os vídeos poderão ser obras de ficção, documentário, animação e 

experimental. Para mais informações, clique aqui, ou acesse o Portal Ensino Médio em 

Diálogo.  

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

2246, ou por e-mail sharon.flores@edunet.sp.gov.br 

 

DEGEB 

 

INFORMAÇÃO 13: 2º VIDEOCONFERÊNCIA DO GRUPO DE REFERÊNCIA - 

PALESTRA "O ATO DE EDUCAR: IMPLICAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR" 
 

Informamos que em continuidade às ações de formação continuada aos gestores, será 

realizada a 2ª Videoconferência do Grupo de Referência (GR), no dia 27 de agosto, das 9h às 

13h. 

A videoconferência terá palestra e a interação. Ela poderá ser acompanhada ao vivo na 

rede do saber ou por streaming, oportunizando interação em tempo real e/ou por e-mail e 

ficará disponível na videoteca da Rede do Saber. Tal ação é uma formação para o grupo GR, 

para os gestores que participam das ações do GR e poderia, também, ser uma oportunidade 

de enriquecimento, aprendizado para as outras ações de formação organizadas e  

desenvolvidas pela Diretoria de Ensino.  

A palestra terá como tema “O ato de educar: implicações no cotidiano escolar” e será 

proferida pelo Professor  Julio Groppa Aquino, que elaborou um texto que será utilizado como 

um disparador de discussões, de reflexões e segue para a rede fazer a leitura. 

A videoconferência será realizada no auditório da Rede do Saber, no Largo do Arouche, 

e poderemos oportunizar a presença de 90 pessoas que fazem parte do GR.  

Estendemos o convite a um representante por Diretoria. Os que forem participar 

deverão preencher esta planilha e confirmar presença até o dia 16 de agosto, devido ao limite 

de vagas. Lembramos que por ser convite esta atividade não comporta nem diária e nem 

transporte.     

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHei1ISWV4WF9iRFE/edit?usp=sharing
http://www.emdialogo.uff.br/festival/regulamento
http://www.emdialogo.uff.br/festival/regulamento
http://www.emdialogo.uff.br/festival/regulamento
http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=1465
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVlpfeEFkYWJWZHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVlpfeEFkYWJWZHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVlpfeEFkYWJWZHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtmxdCOj1ZSIdFBtX05VYzRkS3NZdm9pT1pxTkZQRVE&usp=sharing
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Eunice, por meio do telefone 11-3218-

2000 (r. 2953) ou pelo e-mail eunice.turrini@edunet.sp.gov.br 

 

CEPQM 

 

INFORMAÇÃO 14: PROGRAMA MAIS CULTURA  
 

Informamos que o prazo final para envio do Plano de Atividade Cultural 2013 encerra-

se no dia 10 de agosto, sem prorrogações. Se ocorrer dificuldades no envio, utilize o 

navegador Google Chrome.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone 11-3218-2111, ou pelo e-

mail luciana.souza@edunet.sp.gov.br; maria.fatima@edunet.sp.gov.br ou 

katia.miguel@edunet.sp.gov.br 

 

CPRESP/Programas MEC 

 

INFORMAÇÃO 15: PROGRAMA ESCOLA SUSTENTÁVEL 
 

Informamos que o MEC fará uma videoconferência no próximo dia 09 de agosto, às 

14h30, sobre o Programa Escola Sustentável. Para assistir à transmissão, acesse o Portal do 

MEC. Lembramos que o prazo de preenchimento dos planos no PDE Interativo é até o dia 15 

de agosto.   

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone 11-3218-2111, ou pelo e-

mail luciana.souza@edunet.sp.gov.br; maria.fatima@edunet.sp.gov.br ou 

katia.miguel@edunet.sp.gov.br 

 

CPRESP/Programas MEC 

http://portal.mec.gov.br/seb/transmissao
http://portal.mec.gov.br/seb/transmissao
http://portal.mec.gov.br/seb/transmissao

