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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: PACTO - CONTINUIDADE DAS AÇÕES FORMATIVAS EM 

2014  
 
 

Considerando o compromisso formal assumido pelo Governo do Estado de São 

Paulo e o Governo Federal, assim como a continuidade na execução das ações formativas 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, iniciadas em 2013, informamos às 

Diretorias de Ensino as condições e procedimentos necessários para o início dos trabalhos 

em 2014.  

Caberá aos Supervisores de Ensino e PCNP dos Anos Iniciais responsáveis pelas 

ações do PACTO, realizarem a comunicação às escolas referente às condições de 

participação nesta ação formativa, conforme Informativo PACTO Nº 01. 

Informamos que há a necessidade do levantamento da quantidade e nomes dos 

participantes desta ação formativa do Pacto, de acordo com o dimensionamento da 

Diretoria de Ensino. Para tanto solicitamos que informem nas planilhas de Inscrição de 

Orientador de Estudos e de Inscrição de Professores Alfabetizadores, o que segue: 

 Professores Alfabetizadores e Orientadores de Estudo que realizaram a 

formação em 2013 e estão interessados em continuar o processo formativo 

em 2014; 

 Professores Alfabetizadores que não participaram da formação em 2013 e 

que estão interessados em iniciar o processo formativo em 2014; 

 Orientadores de Estudo que não participaram da formação em 2013 e que 

estão interessados em iniciar o processo formativo em 2014, desde que haja 

a necessidade, para atender o número de professores alfabetizadores 

interessados na formação; 

 

As planilhas, para a inscrição dos participantes do processo formativo PACTO, 

deverão ser preenchidas pelos Supervisores e PCNP responsáveis pelos Anos Iniciais e 

devolvidas impreterivelmente, aos cuidados de vasti.evangelista@edunet.sp.gov.br e 

jaqueline.rodrigues@edunet.sp.gov.br, até o dia 28 de fevereiro.  

Salientamos que, caso seja necessário, a diretoria deverá reorganizar as turmas de 

professores, com os respectivos Orientadores de Estudo, preferencialmente, agrupando os 

professores alfabetizadores em turmas de continuidade e de novos professores. Além 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNThXbFhzM1ZJckk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYW9JMHZSZkRqVFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYW9JMHZSZkRqVFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYW9JMHZSZkRqVFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVUlITGNWWjh4c1E/edit?usp=sharing
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disso, caberá aos responsáveis pelo Pacto, na Diretoria de Ensino, atribuir as turmas aos 

Orientadores de Estudos selecionados. Recomenda-se que os Orientadores mais 

experientes, que realizaram a formação em 2013, assumam as turmas de professores 

novos, visto que terão a responsabilidade de articular a formação de Linguagem/2013 e 

Matemática 2014.  

Enfatizamos que todos os dados exigidos para inscrição de professores 

alfabetizadores e Orientadores de estudos devem ser da própria pessoa (Nome Completo 

sem abreviatura, conforme consta no CPF, RG, CPF com 11 dígitos e e-mail pessoal).  

Em caso de deúvidas, entrar em contato com Jaqueline ou Vasti, por meio dos 

endereços de e-mail citados acima. 

 

CEFAI 

 

INFORMAÇÃO 2: INSCRIÇÕES PARA EQUIPE CURRICULAR DE BIOLOGIA 
 

Estão abertas as inscrições para aqueles que desejam integrar a Equipe Curricular 

de Biologia, do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, Ensino Médio e Educação 

Profissional. 

Aproveitamos a oportunidade para informar que os interessados deverão 

apresentar, preferencialmente, curso de Pós-Graduação concluído ou em andamento.  

Assim, pedimos que o(a)s interessado(a)s enviem seu currículo para os endereços 

de e-mail kida.sanches@edunet.sp.gov.br; juliana.bueno@edunet.sp.gov.br; 

rodrigo.ponce@edunet.sp.gov.br, até 13 de março. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio dos endereços de e-mail citados 

acima. 

 
CEFAF/ Equipe Curricular de Biologia 
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INFORMAÇÃO 3: SOLICITAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE LIVRO DIDÁTICO 

DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 
 

 

Informamos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE está 

implantando um novo modelo de gestão centralizada da reserva técnica. Dessa forma, a 

logística de armazenamento e distribuição da reserva técnica estará sob responsabilidade 

do FNDE e não mais da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Por Isso, a escola 

estadual que estiver necessitando de livros didáticos do PNLD deve preencher esta planilha 

e encaminhar à Diretoria de Ensino da Região (DER).  

Orientações para preencher a planilha: 

a) A planilha tem 4 abas:  

- aba verde: Solicitação de escolas presentes no Censo Escolar de 2012; 

- aba azul: Solicitação de escolas novas; 

- aba amarela: Resumo da Solicitação; e 

- aba vermelha: Código das escolas estaduais. 

b) A unidade escolar já registrada no Censo Escolar de 2012 deve utilizar a aba 

verde  da planilha e informar na primeira coluna, o código INEP da escola, presente 

na aba vermelha. Depois, basta preencher as quantidades de livros faltantes da 

escola, por ano e componente, como indicado no próprio formulário. Use uma 

única linha da planilha para cada escola. A escola receberá o mesmo título 

registrado na escolha; 

c) Quando a escola é nova e não possui registro no Censo Escolar de 2012, deve 

utilizar apenas a aba azul  da planilha e informar todos os dados solicitados. Use 

uma única linha da planilha para cada escola. Nessa mesma aba, preencha a 

quantidade de livros necessários para o atendimento dos alunos, seguindo a linha 

da planilha em que cada escola foi cadastrada. Nesse caso, as novas escolas 

receberão os títulos mais escolhidos da localidade; 

d) Ao preencher as abas verde ou azul, os dados serão automaticamente 

compilados no Resumo da Solicitação, na aba amarela da planilha.  

 

A Diretoria de Ensino (DE), ao receber os pedidos das escolas, deve avaliar a 

pertinência e a viabilidade de atendê-los com o remanejamento entre escolas, no intuito 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHZXdWVlRaYzJwcms/edit?usp=sharing
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de evitar pedidos de materiais didáticos desnecessários ou em quantidade superior à real 

necessidade das escolas. Em seguida, a DE deve preencher uma nova planilha com os 

dados enviados pelas suas escolas e enviá-la para o e-mail: italo.aquino@edunet.sp.gov.br, 

até o dia 25 de fevereiro.  

A equipe do Programa de Livros Nacionais, por sua vez, reunirá os dados de cada DE 

em uma única planilha e a encaminhará ao gabinete do senhor secretário que deverá 

expedir ofício ao FNDE solicitando o atendimento das diretorias de ensino/unidades 

escolares. 

As escolas federais e as Secretarias Municipais devem encaminhar suas planilhas 

diretamente ao FNDE, em planilhas específicas e disponíveis no site do FNDE (clique em 

Programas > Livro Didatico > Novo Siscort).  

Contamos com a colaboração das DE, para a divulgação dessas informações e, em 

caso de dúvidas, entrar em contato com Aidê Magalhães ou Ítalo de Aquino, por meio do 

telefone 11-3218-2119 ou pelos e-mails aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br  e 

italo.aquino@edunet.sp.gov.br . 

 

CEFAF/Programa Nacionais de Livros 

 
 

INFORMAÇÃO 4: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
  

  
O Ministério da Cultura iniciou a divulgação das unidades escolares contempladas 

com o Programa Mais Cultura nas Escolas. Na lista divulgada em 10 de fevereiro, apenas 4 

unidades escolares estaduais foram contempladas. Uma próxima lista será divulgada em 10 

de março, no site do Programa. Os repasses de recursos serão efetuados via FNDE.  

Em caso de dúvidas entrar em contato com Katia Miguel, Luciana Virgilio ou Maria 

Inês, pelos e-mails katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br, 

maria.fatima@edunet.sp.gov.br 

 

CPRESP 

 

http://www.fnde.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHakxETkpIbVlyMW8/edit?usp=sharing
http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas
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INFORMAÇÃO 5: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO  
 

 

Informamos que as unidades escolares participantes do Programa Mais Educação 

que preencheram a plataforma SIMEC e optaram pelo pela oficina de Esporte na Escola 

dentro do macrocampo Esporte e Lazer, nos planos de 2013, devem se cadastrar até o dia 

21 de fevereiro, na página da plataforma SNELIS, para receber os kits de materiais 

esportivos. Os mesmos devem começar a serem  distribuídos em abril de 2014.  

Em caso de dúvidas entrar em contato com Katia Miguel, Luciana Virgilio ou Maria 

Inês, pelos e-mails katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br, 

maria.fatima@edunet.sp.gov.br 

 

CPRESP/Programas MEC 

 

INFORMAÇÃO 6: PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA 
 

O Programa Atleta na Escola é uma iniciativa do Governo Federal, cujo objetivo é 

disseminar a prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos entre os jovens de 

12 a 17 anos, matriculados nas escolas públicas municipais, estaduais e distritais. A 

fundamentação legal está disposta na Resolução do FNDE nº 11, de 07.05.2013.  

Para atender tal finalidade, são disponibilizados para a escola, recursos financeiros 

nos mesmos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que devem ser 

empregados na aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para realização 

de reparos ou pequenas adequações que favoreçam a manutenção, conservação e 

melhoria das instalações físicas da escola para realização das atividades educativas e 

esportivas.  

Para 2014, as modalidades esportivas são: Arremesso de peso, judô, voleibol, 

corrida de velocidade (com provas de 75 metros e de 100 metros), corrida de resistência 

(de mil metros e de 3 mil metros), e provas de salto em distância. Já o esporte paralímpico 

terá este ano as modalidades: atletismo, bocha, goalball, judô, natação, tênis de mesa, 

tênis em cadeira de roda, voleibol sentado, futebol de 5 (DV) e futebol de 7 (PC), definidas 

http://www.snelis-me.com.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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pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, na faixa de 12 a 17 anos, feminino e masculino. O 

Programa está estruturado em 5 etapas: Escolar, Municipal, Regional, Estadual e Nacional.  

Para aderir ao programa, e realizar a etapa Escolar, as escolas devem acessar a 

página do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE interativo, informar as modalidades 

esportivas que vão desenvolver e o número de alunos.  As redes fazem a adesão no Plano 

de Ações Articuladas (PAR). As inscrições estarão abertas no período de 10 a 25 de 

fevereiro. Os diretores que ainda não possuem cadastro na plataforma, devem enviar 

solicitação de ativação do mesmos, com CPF e nome da unidade escolar, para os e-mails: 

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

maria.fatima@edunet.sp.gov.br  

As etapas seguintes serão realizadas somente por meio dos Jogos Escolares do 

Estado de São Paulo – JEESP. Solicitamos que as Diretorias de Ensino divulguem essas 

informações às Secretarias Municipais dos municípios de sua jurisdição.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio dos endereços de e-mail indicados 

acima. 

 

CPRESP 

 

INFORMAÇÃO 7: PDE ESCOLA 2014 
                                                                               

 

O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento 

participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as 

escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a 

execução de todo ou de parte do seu planejamento. Nós já tivemos no Estado de São Paulo 

duas edições, veja a lista das escolas priorizadas em 2014.  

As unidades escolares foram contempladas de acordo com os resultados obtidos no 

IDEB 2011, sendo igual ou inferior a 3,6 nos Anos Iniciais ou 3,2 nos Anos Finais ou ainda 

que possuam índices superiores aos mencionados, figure entre os 5% mais baixos 

resultados da rede de ensino do seu Estado. Essas unidades podem dar início ao processo 

de preenchimento do diagnóstico na plataforma PDDE Interativo. A aba correspondente ao 

Plano de Ação onde serão empregados os recursos a serem recebidos, estará disponível, 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHb29ablZwaHk2T0E/edit?usp=sharing
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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apenas em março de 2014. Para mais informações sobre o PDDE, veja a Resolução FNDE nº 

49, de 11.12.2013. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com Katia Miguel, Luciana Virgilio ou Maria 

Inês, pelos e-mails katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br, 

maria.fatima@edunet.sp.gov.br 

  
CPRESP 

 
 

INFORMAÇÃO 8: 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. 

 

Dando continuidade às ações do “Programa Superação Jovem” neste ano de 2014, 

solicitamos às Diretorias de Ensino parceiras deste Programa, que já iniciem a reprodução e 

distribuição dos materiais didáticos relativos às Oficinas Curriculares: “Leitura e Produção 

de Texto” e “Experiências Matemáticas”. Os conteúdos,  do referido Programa, para o ano 

todo,  estão disponíveis no Google Drive. 

Estamos providenciando o envio, para cada DE, bem como para as escolas parceiras 

do Programa, de CDs gravados com os conteúdos de ambas as Oficinas Curriculares, mas, 

ainda sem data de entrega. Por isso, solicitamos que o material tenha reprodução imediata 

a partir do link indicado.  

Informamos que: os materiais de Matemática apresentam os mesmos conteúdos 

usados em 2013; e os de Leitura e Produção Textual tem novo formato e novo conteúdo, 

alinhado com as abordagens contemporâneas. Este é um material que dialoga com 

interesses dos estudantes, com o currículo de LP da SEE/SP e apoia a construção de 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHdEtQR3dETFBxN1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHdEtQR3dETFBxN1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B7J7tAzabSQHR0tTRG9YUUltUTA&usp=sharing
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conhecimentos novos em processos interativos e colaborativos, com aulas dialogadas e 

trabalho em time.  

O Material é constituído de Caderno do Estudante, Orientações para Oficinas 

(OPAS) e Caderno de Reflexões do Professor e tem por objetivo: “Ampliar os 

multiletramentos dos estudantes, investindo no aprimoramento de suas capacidades de 

leitura e produção textual, trabalhando textos de diferentes esferas, gêneros, linguagens e 

valores culturais são objetivos transversais, que devem articular o currículo. Em outras 

palavras, se Língua Portuguesa é a disciplina que prioritariamente forma o leitor e o 

produtor textual, visando à maior inserção dos estudantes nas práticas letradas, as demais 

também são corresponsáveis por isso e devem, dentro de suas especificidades, trabalhar 

com abordagens afins. Partindo dessa compreensão, as oficinas de leitura e produção da 

ETI propõem-se como espaço/tempo do currículo para práticas envolvendo textos de 

gêneros indicados nos documentos orientadores do currículo de Língua Portuguesa, em 

situações de reflexão e colaboração, que permitem aos estudantes aprimorarem a 

condição de leitores e produtores textuais, ao mesmo tempo em que são convidados a 

planejarem, executarem e avaliarem ações protagonistas, em favor da leitura e da 

produção textual na escola e dos multiletramentos. 

Solicitamos que enviem para o e-mail  vera.goloni@edunet.sp.gov.br , até 14 de 

fevereiro, os seguintes dados, em planilha Excel:  

 Diretoria de Ensino;  

 Nome da Escola; 

 Nome do Professor Coordenador e RG; 

 Se iniciante no Programa SuperAção Jovem ou se em situação de 

continuidade. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vera Goloni ou Isabel Gasparry,  pelos 

e-mail vera.goloni@edunet.sp.gov.br  ou isabel.gasparri@edunet.sp.gov.br 

 
CPRESP/ Equipe ETI 
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INFORMAÇÃO 9: BOLSA DE ESTUDOS DO GOVERNO JAPONÊS (MEXT) - 

TREINAMENTO DE PROFESSORES E EDUCADORES DO ENSINO INFANTIL, 
FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO  

 

Tendo em vista a abertura das inscrições, solicitamos aos Dirigentes Regionais a 

divulgação  para o processo seletivo da Bolsa de Estudos do Governo Japonês (MEXT): 

Treinamento de Professores e Educadores do Ensino Infantil, Fundamental e/ou Médio. 

 A bolsa oferecer oportunidade de pesquisa na área da Educação, Metodologias, 

Administração escolar, entre outras, em universidades japonesas. O Embarque será em 

outubro de 2014, tendo a bolsa validade de 1 ano e 6 meses. 

Os selecionados receberão passagem aérea de ida e volta, bolsa auxílio mensal de 

143.000 ienes e isenção de taxas escolares. 

 Período de inscrições: 03 de fevereiro a 10 de março (gratuitas); 

 Exames escritos de línguas: 12 de março, (4ª feira), às 14:00; 

 Entrevista: 13 de março (5ª feira). 

 

Solicitamos ampla divulgação dos cartazes do curso em sua Diretoria de Ensino e 

escolas de sua jurisdição. 

Para mais informações sobre requisitos e documentos necessários, verifique o site 

do consulado do Japão. Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone 11- 

3254-0100 ou e-mail cgjcultural5@sp.mofa.go.jp 

  

CEFAF / Equipe de Língua Estrangeira Moderna 

 

 

INFORMAÇÃO 10: CURSO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS PARA 

EDUCADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS 
 

 

A 6ª edição do Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas 

Públicas (UnB/MEC/SENAD) está com as suas inscrições prorrogadas até o dia 16 de 

fevereiro. Aproveite para participar, se inscrevendo na página do curso. 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMHM2Mm9Dek9MaWs/edit?usp=sharing
http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/cultura/bolsa1_trea.htm
http://educadores.senad.gov.br/inscricao.html


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

as edições já publicadas. 12 

Caso você não consiga utilizar o código INEP da sua escola para a inscrição, 

solicitamos que acesse o sistema e utilize o código 00000000, preenchendo as informações 

necessárias para a identificação da sua escola manualmente (nome da escola, unidade 

federativa e município). Solicitamos também que você peça aos demais educadores da sua 

escola para se inscreverem, de forma a consolidar um grupo de 5 a 10 educadores. 

A equipe do PRODEQUI/UnB está à disposição para maiores esclarecimentos, por 

meio do Fale Conosco da pagina do curso. 

Em caso de dúvidas, entrar em contanto com Gisele ou Eleuza, por meios do 

telefones 11-3866-0596 e 113866-0592, ou ainda, pelos e-mails  

gisele.mathias@edunet.sp.gov.br e eleuza.guazzelli@edunet.sp.gov.br. 

 

CEFAF/Equipe de Ciências 

 

INFORMAÇÃO 11: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO 

DE PESSOAS 
 

 

O Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é 

formado por integrantes de diversas Secretarias Estaduais, dentre elas a Secretaria da 

Educação, conforme Decreto nº 60.047 de 10.01.2014.  

Solicitamos a divulgação, junto às unidades escolares de sua jurisdição, o Relatório 

de Atividades 2011/2013 do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, da Secretaria 

de Justiça e Defesa da Cidadania, bem como um conjunto de gráficos organizados por este 

mesmo Núcleo.  

Em caso de dúvidas entrar em contato com Katia Miguel, Luciana Virgilio ou Maria 

Inês, pelos e-mails katia.miguel@edunet.sp.gov.br, luciana.souza@edunet.sp.gov.br, 

maria.fatima@edunet.sp.gov.br 

 
 

CPRESP 
 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHSl9VZDVJLWdfTzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHSl9VZDVJLWdfTzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHSl9VZDVJLWdfTzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHeHNXaWdGN3BoT1k/edit?pli=1

