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INFORMAÇÃO 1: RELATÓRIO GDAE 
 

Para atender à Informação CVESC do Boletim CGEB nº 16, de 05 de junho de 2013, 

encaminhamos o relatório por Diretoria de Ensino do GDAE/2012. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Nice - telefone (11) 3218-2000 (ramal 2045). 

 
CVESC 

 

INFORMAÇÃO 2: RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE ESCOLHA DOS LIVROS 

DIDÁTICOS DO PNLD 2014 
 

O período de escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), destinados aos alunos e professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6° ao 9°ano), para o triênio de 2014 a 2016, foi alterado para 02 a 12 de 

agosto de 2013.  

Informamos que os Guias de Livros Didáticos do PNLD 2014, com os títulos e as 

resenhas dos livros passíveis de indicação pelos professores, serão disponibilizados pelo 

FNDE a partir de 21 de junho de 2013, tanto na versão digital, no portal www.fnde.gov.br, 

como impressa, a ser encaminhada às escolas.  

Quanto à carta senha/amarela, com os dados para acesso ao sistema de escolha dos 

livros, informamos que será encaminhada até o final do mês de julho de 2013.  

Devido à confirmação do novo período de escolha e da alteração da data de 

divulgação dos referidos Guias, a CGEB transferiu a data da Videoconferência sobre as 

orientações técnicas para a escolha do PNLD 2014, para o dia 27 de junho, das 10 às 12 

horas, que poderá ser acompanhada por streaming no seguinte endereço: 

www.rededosaber.sp.gov.br. 

Solicitamos que repassem essas informações às escolas estaduais e Secretarias 

Municipais de Educação, sob jurisdição dessa Diretoria de Ensino. 

Em caso de dúvidas, a Diretoria de Ensino poderá contatar Aidê Magalhães, gestora 

do PNLD - telefone (11) 3218-2119 ou e-mail aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br 

(solicitamos que não divulguem esse telefone e e-mail para as escolas). 

 

CEFAF/Programa de Livros 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMHA5akotc2xTMzQ/edit?usp=sharing
http://www.fnde.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
mailto:aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 3: EXPOSIÇÃO JAPÃO - NO REINO DOS PERSONAGENS 
 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica divulga a Exposição abaixo descrita: 

O SESC – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter privado, sem fins 

lucrativos e de abrangência nacional, criada em 1946 por iniciativa do empresário do 

comércio de bens e serviços, que a mantém e administra. A fim de atender ao trabalhador 

e à comunidade, atua para o bem-estar e o desenvolvimento individual e coletivo, no 

âmbito educativo da cultura e do lazer. 

O SESC Carmo desenvolve trabalhos de difusão cultural dirigidos aos cidadãos da 

região central da cidade de São Paulo, por meio de diversas áreas de expressão como 

música, teatro, literatura, dança, cultura digital, esportes, entre outras, em parceria ou com 

apoio de diversas entidades. 

O SESC Carmo promoverá, no período de 07 a 25 de junho de 2013, a Exposição 

“Japão Reino dos Personagens”, uma parceria entre o SESC-SP e a Fundação Japão, que 

apresentará o universo dos personagens dos desenhos animados japoneses, desde a 

década de 1950. 

Na exposição, os visitantes poderão apreciar vários bonecos de personagens, tais 

como: Ultraman, Pokemon, Evangelion, Gundam, Hello Kitty; assistir trechos de desenhos 

originais; conhecer o quarto da Hello Kitty; além de ver como os personagens estão 

presentes no cotidiano do povo japonês através de painéis fotográficos. 

A exposição conta ainda com atividades integradas, como a mostra “No Reino dos 

Tamagotchis”, na qual serão disponibilizados 15 (quinze) minigames, que simulam como 

cuidar de um animalzinho de estimação e, aos sábados (08, 15 e 22 de junho), um conjunto 

de atividades temáticas, além de um cardápio oriental, a saber: 

 Contação de história: “Histórias no reino dos personagens japoneses”, com Kiarra 

Terra, às 11h.; 

 Aulas abertas: “Crie seu personagem de papel”, com Naomi Uezu, das 10h às 16h; 

 Aula aberta para maiores de 12 anos: “Adereços para sua fantasia de cosplay – 

Toucas”, com Juliana Tsukino, das 14h às 15h30. 

 

Nesse sentido, pedimos a gentileza de divulgar entre os professores e alunos de 

suas respectivas escolas. Todas as atividades são gratuitas. Veja mais informações aqui. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMjdjdVg5UHhZM1k/edit?usp=sharing
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A retirada das senhas ocorrerá uma hora antes da atividade na Central de 

Atendimento. Local: SESC Carmo – Rua do Carmo, 147, Centro – São Paulo/SP.  

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com Dóris Larizzatti - (11) 3111-

7027 ou Valéria Sorte – (11) 3111-7020; e-mail: valeria@carmo.sescsp.org.br  

 
CEFAF 

 

 

INFORMAÇÃO 4: OT DE SOCIOLOGIA "MARCADORES SOCIAIS DA 

DIFERENÇA: GÊNERO" 
 

Informamos aos Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico da disciplina de 

Sociologia a realização da Orientação Técnica centralizada “Marcadores sociais da 

diferença: gênero”, nos dias 19 e 20 de junho de 2013, na Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”. 

Publicada em D.O.E. - dia 11/06/2013 (Capacitação nº 386/2013). 

Para trabalhar a temática de gênero, contaremos com a presença da Professora 

Doutora Heloísa Buarque de Almeida, do Departamento de Antropologia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP). Serão 

realizadas discussões, bem como apresentados subsídios teóricos e práticos sobre essa 

questão no âmbito da educação formal. 

Esta ação está sendo realizada em parceria com o Centro de Atendimento 

Especializado (CAESP), por meio de seus núcleos: o Núcleo de Apoio Pedagógico 

Especializado (CAPE) e o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC). 

Qualquer dúvida ou informação, entrar em contato com a equipe de Sociologia, por 

meio de Carlos Fernando de Almeida, através do e-mail: carlos.fernando@edunet.sp.gov.br 

ou pelo telefone: (11) 3866-0616.  

 

Contamos com a presença de todas e todos! 

 
CEFAF/ Equipe de Sociologia 

 

 

mailto:valeria@carmo.sescsp.org.br


6 

INFORMAÇÃO 5: COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

SOCIOLOGIA NO III ENCONTRO NACIONAL SOBRE O ENSINO DE SOCIOLOGIA 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENESEB) 
 

A equipe de Sociologia solicita aos professores e professoras que participaram do III 

Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica (ENESEB), realizado 

entre os dias 31 de maio e 03 de junho, em Fortaleza/CE, a comprovação de suas 

participações no referido evento, junto às secretarias de suas Unidades Escolares, 

mediante apresentação de cópia do certificado de participação, acompanhado do original 

para verificação. 

Conforme informado no Boletim CGEB nº 4, de 13 de março de 2013, esse 

procedimento é necessário para que possamos realizar a publicação da dispensa de ponto 

no Diário Oficial do Estado, conforme a legislação vigente (artigo 5º do Decreto nº 

52.322/69). 

No momento de apresentação do certificado, os professores também devem 

apresentar os seguintes dados: 1) Nome; 2) RG; 3) Cargo/Função Atividade; 4) Categoria; 5) 

Unidade Escolar; 6) Município; 7) Diretoria de Ensino. 

Solicitamos, ainda, que as secretarias das Unidades Escolares que receberem os 

comprovantes de seus professores, encaminhem os dados acima citados para o seguinte e-

mail: tony.nakatani@edunet.sp.gov.br. 

Como prazo de envio das informações solicitadas, estabelecemos o dia 27 de junho 

de 2013, quinta-feira.  

Após essa data, não mais encaminharemos os dados referentes à participação no III 

ENESEB, para a publicação de dispensa de ponto. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a equipe de Sociologia, por meio de Tony 

Shigueki Nakatani, através do e-mail acima ou pelo telefone: (11) 3866-0615. 

 

CEFAF/ Equipe de Sociologia 

 

 

mailto:tony.nakatani@edunet.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 6: PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR - PROEMI 
 

O Ministério da Educação já disponibilizou o sistema PDE Interativo, para que as 

Decretarias definam e autorizem as escolas que já participam e as novas escolas a 

realizarem seus diagnósticos para o Programa Ensino Médio Inovador. 

Para potencializar e ampliar as ações de redesenho curricular, no dia 11 do corrente 

mês foi aberto no PDE Interativo, a aba “Programa Ensino Médio Inovador” para inserção 

dos Projetos de Redesenho Curricular – PRC.  

Quanto ao Documento orientador 2013 do ProEMI está disponível na página 

eletrônica do MEC, Secretaria de Educação Básica. Solicitamos que repassem as 

orientações para todas as escolas que atendem o segmento do ensino médio que aderiram 

ao ProEMI. 

Lembramos que os prazos deverão ser respeitados, pois dependemos de todas as 

postagens dos PRC s para gerarmos o Plano de Ação Global - PAG do Estado de São Paulo. 

O cronograma para as postagens será oportunamente divulgado. 

Orientamos que preencham o diagnóstico da escola com muita atenção e seguindo 

todas as etapas solicitadas, assim que a senha do PDE Interativo for liberada pelo MEC. O 

sistema é auto explicativo. Para o preenchimento desta primeira etapa temos o  prazo 

inicial até dia 14 de junho de 2013 (sexta-feira). 

Em relação ao cadastramento dos supervisores de ensino responsáveis pelo ProEMI 

no PDE Interativo, pedimos que aguardem novas orientações do MEC. 

Informamos, ainda, que a segunda orientação com a Equipe ProEMI/SEE está 

temporariamente suspensa em razão da iminência das  postagens do PRC. Assim, tão logo 

validarmos todos os Projetos de Redesenho Curricular divulgaremos o novo Cronograma de 

Orientações e Acompanhamentos. 

Segue anexo Manual PDE Interativo 2013, Documento Orientador 2013 e Relação 

das Escolas ProEMI. 

Agradecemos a parceria e o compromisso de todos os envolvidos. Em caso de 

dúvidas, entrar em contato com Fabrícia Gomes Nieri:  (11) 3218-2056 

 

CEFAF 

 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNGhfblRlT3BYcFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHN3VxdnlJcTlWa2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNWt2RG1tM0VVUzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNWt2RG1tM0VVUzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNWt2RG1tM0VVUzQ/edit?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 7: MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE PROGRAMAS E 

PROJETOS EM PARCERIA 
 

Com o objetivo de fazer um mapeamento e levantamento dos Programas e/ou 

Projetos e das parcerias realizados nas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, 

solicitamos o preenchimento deste Formulário.  

Há parcerias gerais e locais muito eficientes, sendo necessário mapeá-las para 

identificar as suas áreas de aplicação, as melhores práticas e os resultados desta 

cooperação.  

Este mapeamento servirá para compor uma base de dados que busca identificar os 

seguintes aspectos: 

 as Diretorias de Ensino e as Unidades Escolares da rede pública estadual que 

firmaram parcerias com pessoas físicas ou jurídicas para a realização de Projetos 

educacionais; 

 os parceiros em projetos educacionais; 

 os Projetos educacionais objetos das parcerias; 

 os Programas e Projetos da SEE que as Unidades Escolares participam. 

 

A DE deverá indicar um responsável pelo acompanhamento dos Programas e/ou 

Projetos em parcerias (clique aqui para acessar a planilha) e encaminhar para o e-mail: 

cgeb.degeb.cpresp@edunet.sp.gov.br. 

 

Contamos com a habitual colaboração e aguardamos o retorno das informações 

solicitadas, até o dia 05/07/2013. 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio dos telefones: 

Alípio Leme: (11) 3218-8838 e/ou Tânia Gonçalves: (11) 3218-2109. 

 

 

CPRESP/Parcerias 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/12lF1FGd7dncHxfgRzJx-g6MIBvpPT91uMvU6EBDe4W0/viewform
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHek0tM096T0NRem8/edit?usp=sharing
mailto:cgeb.degeb.cpresp@edunet.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 8: MAIS CULTURA 
 

O que é "Mais Cultura nas Escolas"? 

Mais Cultura nas Escolas é o resultado da parceria entre o Ministério da Cultura – 

MinC e MEC para promover o encontro de iniciativas culturais e escolas públicas de todo o 

Brasil, democratizar o acesso à cultura e ampliar o repertório cultural de estudantes, 

professores e comUnidades Escolares do ensino básico.  

Artistas, mestres das culturas populares, cinemas, pontos de cultura, museus, 

bibliotecas, arte educadores e outras iniciativas culturais agora podem elaborar Planos de 

Atividade Cultural em diálogo com os projetos pedagógicos e os eixos temáticos do 

Programa Mais Cultura nas Escolas. 

As atividades serão desenvolvidas dentro ou fora da escola por no mínimo 6  (seis) 

meses, valendo-se das mais diversas linguagens artísticas (música, teatro, audiovisual, 

literatura, circo, dança, histórias, artes visuais, etc.) e manifestações da cultura (rádio, 

internet, jornal, culinária, mitologia, vestuário, mestre e saberes populares, etc.). 

Os eixos temáticos do Mais Cultura nas Escolas foram criados considerando a 

diversidade da cultura brasileira e das manifestações artísticas atuais. São 9 (nove) eixos 

para incentivar projetos voltados, dentre outros temas, às atividades em museus, pontos 

de cultura, cinemas e outros espaços culturais; à criação, circulação e difusão artística; à 

cultura digital e comunicação; ao patrimônio material e imaterial; às tradições orais; às 

culturas indígenas e à cultura afro brasileira. 

O “passo a passo”, a lista das escolas participantes, o edital e outras informações 

estão disponíveis no site. 

As inscrições ficarão abertas até o dia 30 de junho de 2013 e devem ser efetuadas 

no portal do SIMEC. 

Mais informações estarão disponíveis nos links: MinC, MEC e Link do manual. 

Clique aqui para acessar a lista de escolas indicadas para o Programa Mais Cultura 

nas Escolas 2013. 

Dúvidas entrar em contato pelo telefone: (11) 3218-2111, ou e-mail: 

Kátia.miguel@edunet.sp.gov.br, Luciana.souza@edunet.sp.gov.br e/ou 

Maria.fatima@edunet.sp.gov.br 

 
CPRESP 

http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas
http://simec.mec.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHZlcwUGIzUnoyY3c/edit?usp=sharing
mailto:K�tia.miguel@edunet.sp.gov.br
mailto:Luciana.souza@edunet.sp.gov.br
mailto:Maria.fatima@edunet.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 9: INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL 
 

Atenção: esta informação destina-se às Diretorias de Ensino de Carapicuíba; Centro; 

Centro Oeste; Diadema; Leste 1; Leste 4; Sul 1; Sul 2; Norte 1; Norte 2. 

 

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) em parceria com Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo visa criar cada vez mais oportunidades aos alunos da rede pública 

estadual nas modalidades do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos, que estejam na 

faixa de 15 a 24 anos, tendo como foco principal a capacitação de profissionais sem 

experiência para inseri-los no mercado de trabalho. O Instituto também atende alunos com 

deficiência física, visual ou auditiva. 

Os cursos do Programa IOS são gratuitos e semestrais, com vagas abertas duas 

vezes ao ano e que são divulgadas no site da instituição: www.ios.org.br. O objetivo é 

oferecer 300 horas de treinamentos semestrais e compartilhar com os participantes o 

acesso às tecnologias de gestão mais utilizadas no mercado brasileiro. Além da 

capacitação, o programa oferece orientação sobre a importância do relacionamento, 

comunicação, protagonismo e da consciência cidadã. 

O conteúdo dos cursos inclui a utilização das ferramentas voltadas para o uso 

profissional: Office (Word, Excel e Power Point), Windows e Internet, Cálculo Matemático, 

e recebem técnicas de Comunicação e Expressão por meio de workshops.  

Para validar os conhecimentos adquiridos no curso eles experimentam a 

experiência de produzir um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Ao final do treinamento 

os aprendizes saem preparados como operadores administrativos dos softwares de gestão 

mais utilizados pelas empresas brasileiras. 

A equipe técnica do IOS entrará em contato com as Diretorias de Ensino 

potencialmente envolvidas na área de atendimento do Instituto para realizar uma 

apresentação dos Cursos e prestar maiores esclarecimentos sobre o processo seletivo. O 

Contato será realizado por intermédio de um interlocutor indicado pela DE. 

Para tanto, solicitamos que as Diretorias de Ensino: Carapicuíba, Centro, Centro 

Oeste, Diadema, Leste 1, Leste 4, Sul 1, Sul 2, Norte 1 e Norte 2, divulguem em suas escolas 

(Ensino Médio) e indiquem um interlocutor para o acompanhamento desta ação, 

http://www.ios.org.br/
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informando nome, cargo, contato telefônico e e-mail na planilha “DER Interlocutores – 

IOS”.  

A planilha deverá ser enviada, até o dia 14/06/2013, ao Centro de Projetos 

Especiais (CPRESP), aos cuidados de Luiz Paloschi e/ou Luciene C. Santana, nos endereços 

eletrônicos luiz.paloschi@edunet.sp.gov.br e luciene.santana@edunet.sp.gov.br. 

 

Clique aqui para acessar o cartaz de divulgação e aqui para acessar a relação das 

Unidades IOS, com endereços e períodos de inscrições de cada uma. 

Em caso de dúvidas, ligar para (11) 3218-3484. 

 

CPRESP 

 

 

INFORMAÇÃO 10: PROGRAMA EJA MUNDO DO TRABALHO 
 

 A CGEB/CEJA, em parceria com a FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo, realizará, nos próximos dias, visitas de acompanhamento a algumas 

escolas, com o objetivo de conversar com a equipe gestora, docentes e discentes sobre a 

utilização do material didático pedagógico do “Programa EJA Mundo do Trabalho” - 

distribuído em janeiro de 2013 para a modalidade EJA EF - 1º e 2º termos. 

 A Diretoria de Ensino, com escolas contempladas, será comunicada por e-mail sobre 

o dia e horário da visita. 

 Na oportunidade, agradecemos a colaboração da DE e das equipes de Supervisão de 

Ensino, do Núcleo Pedagógico e da Unidade Escolar.  

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Virgínia Mendes, por meio do telefone 

(11) 3218-2000 (ramal 2211) ou e-mail virginia.mendes@edunet.sp.gov.br 

 

 CEJA 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHRFBrbUNYSnlVVm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHRFBrbUNYSnlVVm8/edit?usp=sharing
mailto:luiz.paloschi@edunet.sp.gov.br
mailto:luciene.santana@edunet.sp.gov.br
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHc0dndnpxRHFIOTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHem56MGZzZmNHWmM/edit?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 11: ALUNOS COM MATRÍCULA NÃO ATIVA 
 

Conforme combinado em reunião realizada em Barra Bonita, em 22 de abril de 

2013, informamos que, após o cruzamento dos dados do Sistema de Avaliação e 

Frequência (SAF) com o Sistema de Cadastro de Alunos, realizado na 2ª quinzena de maio, 

identificamos alunos que possivelmente deveriam estar com a situação de matrícula “não 

ativa” no cadastro de alunos. 

Os critérios usados para identificação dos alunos foram os seguintes: 

 notas e frequências informadas nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática; 

 alunos com presença inferior a 75% em ambas as disciplinas; 

 nota igual a 0 (zero),1 (um) ou 2 (dois) em ambas as disciplinas. 

 

Encaminhamos os resultados às Diretorias de Ensino da Capital e Interior para 

ciência e acompanhamento dos registros desses alunos no Sistema de Cadastro de Alunos. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Daniele Sabadini, por meio do telefone 

(11) 3218-2044, ou e-mail daniele.sabadini@edunet.sp.gov.br 

 

CEMAT 

 

INFORMAÇÃO 12: VESTIBULINHO 2013 - ETEC 
 

Informamos que no próximo domingo, dia 16/06/2013, o Centro Paula Souza 

utilizará as dependências das Unidades Escolares para a realização das provas do 

Vestibulinho - 2º Semestre de 2013, para ingresso de alunos em Escolas Técnicas Estaduais. 

Veja aqui a autorização desta Secretaria e a relação das escolas estaduais 

envolvidas. Solicitamos que seja dada ciência aos respectivos diretores. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Aline Santos, por meio do telefone (11) 

3218-2043, ou e-mail aline.santos@edunet.sp.gov.br 

 

CEDEP 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYXlOVGpQdlQwVjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHOHZvN2R4bTdSdDg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNlBuTElWZXFHazg/edit?usp=sharing

