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INFORMAÇÃO 01: RECUO DE MATRÍCULA DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo atua em consonância com a Política 

Nacional de Educação Especial, ou seja, pauta suas ações nos termos de uma proposta 

inclusiva, na qual todo e qualquer aluno matriculado em sua rede tem reconhecidas as suas 

potencialidades e avanços alcançados em seu processo de ensino e aprendizagem.  

 

Diante desse contexto, o recuo de matrícula não pode ser aceito como uma alternativa a ser 

aplicada. O aluno, uma vez matriculado no ensino regular, ao mudar de sistema, deve ter a 

continuidade do seu itinerário escolar garantida. Se no ensino municipal for detectada alguma 

deficiência, as devidas providências devem ser tomadas para que esse aluno tenha um 

atendimento especializado ao ingressar na rede pública estadual, como por exemplo, o envio 

para a escola que irá recebê-lo de um relatório e/ou outros documentos que registrem a sua 

trajetória escolar.  

 

Com isto e a partir da avaliação pedagógica, dá-se início ao trâmite para a oferta do 

atendimento pedagógico especializado, conforme prevê a Instrução CGEB publicada no DOE 

de 15.01.2015 e retificada em 20.01.2015, que dispõe sobre a escolarização de alunos com 

deficiência intelectual (DI) da Rede Estadual de Ensino de que trata a Resolução SE nº 61 de 

2014. Convém lembrar que só a partir da avaliação pedagógica, conforme descrita na 

Instrução citada, que o aluno deverá ser encaminhado para atendimento especializado em 

Sala de Recursos, procurando-se obedecer à adequação idade/série. 

 

O atendimento em Instituição Especializada/APAE é indicado apenas quando detectado que o 

aluno necessita de apoio permanente/pervasivo. Porém, uma vez que o aluno esteja 

matriculado em classe do ensino regular, não é compreensível e nem aceitável o recuo da 

série de sua matrícula. 
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Assim, reiteramos as orientações anteriores quanto à matrícula de alunos em Instituições 

Especializadas/APAE: 

1. Os alunos público-alvo da Educação Especial a serem matriculados em Instituições 

Especializadas são apenas aqueles que necessitam de apoio permanente/pervasivo e 

estão na escolarização de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;  

2. Os alunos que já concluíram o quinto ano e foram promovidos para o 6º ano do Ensino 

Fundamental, não poderão ser matriculados nas Instituições Especializadas;  

3. Excepcionalmente, serão aceitos no Sistema de Cadastro de Matrícula os alunos que já 

frequentam as Instituições Especializadas e passaram por reclassificação de recuo em 

anos anteriores. 

 

Neste último caso, as solicitações para matrícula de aluno em série inferior à já cursada em 

anos anteriores devem ser encaminhadas à equipe do CAPE, contendo parecer 

circunstanciado de Supervisão de Ensino, com justificativa, para apreciação. 

 

CAESP - CAPE 

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

 
 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 02: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO  

 

 
 

 

As unidades escolares que receberam 50% do repasse total, no ano de 2014, e ainda possuem 

saldo suficiente para adquirir  materiais e ressarcir os monitores podem iniciar as atividades 

do Programa Mais Educação, porém, como não há previsão de quando virá a segunda parcela 

do Programa, as atividades devem ser paralisadas ao término dos recursos financeiros.  
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Ressaltamos a importância de cada unidade escolar participante do Programa conhecer o seu 

relatório de estimativa, disponível na aba Verificar Pendências – Mais Educação. Para 

visualizar um tutorial explicativo, clique aqui.  

 

Solicitamos às Diretorias de Ensino que repassem essa informação a todas as unidades 

escolares que possuem o Programa. 

 

 

CPRESP – EQUIPE PROGRAMAS MEC 

Luciana, Inês, Edimicio ou Kátia 

E-mail: programasmec@educacao.sp.gov.br  

 
 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 03: CURSOS DA EVESP  NO HISTÓRICO 

ESCOLAR 

 

 

 

Solicitamos informar as Unidades Escolares de sua região que os cursos oferecidos aos alunos 

da rede estadual de ensino, pela Escola Virtual de Programas Educacionais (EVESP), criada 

pelo Decreto nº 57.011/2011, deverão ser registrados nos Históricos Escolares – parte 

diversificada, mediante a apresentação do certificado de conclusão. No momento, os cursos 

oferecidos são: 

 Inglês Online (nível intermediário): para alunos de 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio Regular ou EJA; 

 Libras Online: busca auxiliar na valorização das especificidades da área da surdez e na 

diminuição do preconceito em relação às diferenças linguísticas e culturais, 

promovendo o rompimento de barreiras de comunicação e, por conseguinte, a 

integração da comunidade surda à comunidade escolar; 

 Defesa Civil - A Aventura: objetiva estimular a mudança de cultura dos estudantes dos 

anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWXhtZjFQZS1HRms/view?usp=sharing
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e Adultos (EJA), da Rede Estadual de Ensino, quanto às ações de prevenção de riscos, 

bem como despertar a consciência de que os hábitos individuais influenciam no 

ambiente coletivo; 

 Cursinho Pré-Universitário Online: disponibiliza objetos de aprendizagem capazes de 

auxiliar os alunos a construírem conhecimentos e a aprofundarem competências, 

habilidades e conteúdos requeridos ao final da Educação Básica, visando à ampliação 

de acesso de estudantes egressos do Ensino Médio ao Ensino Superior. 

 
 

CVESC E CPRESP –EQUIPE  EVESP 

Telefones: 11-3218-8845 e 11-3218-2045 

E-mail: cgeb.degeb.cpresp@educacao.sp.gov.br e cgeb.dgrem.cvesc@educacao.sp.gov.br  

 
 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 04:  DIVULGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

“ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM AMBIENTE 

HOSPITALAR” 

 

 

 

Informamos que já está disponível para consulta no site do CAPE o livro “Atendimento 

Educacional em Ambiente Hospitalar”. O arquivo pode ser consultado aqui. Use o Internet 

Explorer como navegador. 

 

CAESP / CAPE 

Adriana Alves 

E-mail: adriana.alves01@educacao.sp.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 

http://cape.edunet.sp.gov.br/cape_arquivos/publicacoes_cape.asp
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INFORMAÇÃO 05: RESERVA TÉCNICA PNLD  2015  - 

SISCORT 

 

 

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE está enviando a todas as escolas 

públicas, a "Carta-Senha Nº01-A/2015”, que contém os dados de usuário e senha para acesso 

ao Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica - SISCORT, bem como 

informações sobre essa ferramenta, que viabilizará o atendimento da reserva técnica. As 

Diretorias de Ensino - DE também receberão uma carta com a senha. 

 

O SISCORT está indisponível, no momento, para acesso online, embora a referida Carta (cor 

verde) informe o contrário. As escolas e Diretorias de Ensino, ao tentarem o acesso, 

visualizam na tela a seguinte mensagem de erro, que deve ser desconsiderada: "Erro ao 

efeturar Login - 1. Login ou Senha Incorretos; 2. Usuário Inativo; 3. Senha Expirada; 4. Data de 

Validade Vencida". 

 

A CGEB encaminhará nova informação assim que o Sistema estiver operante. Solicitamos 

alertar as escolas de sua jurisdição para que arquivem a carta em lugar seguro, até a liberação 

da plataforma SISCORT. 

 

 
CEFAF / EQUIPE PROGRAMA DE LIVROS 

Aidê Magalhães e Ítalo de Aquino 

E-mail: aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br e italo.aquino@educacao.sp.gov.br 
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INFORMAÇÃO 06: PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO –  

INSTITUTO PROA 

 

 

 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Leste 1, Leste 

2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Diadema, Itaquaquecetuba, Taboão 

da Serra. 

 

O Instituto ProA  oferece anualmente um curso gratuito de qualificação em Administração - 

Programa Pró-Profissão, a alunos com idade entre 16 a 20 anos, de baixa renda, que estejam 

cursando a 3º série do Ensino Médio em escolas públicas. 

 

O objetivo do Programa é preparar esses jovens para o mercado formal de trabalho, por meio 

do acesso a uma educação profissionalizante de qualidade com orientação ao início de 

carreira e apoio à conquista do primeiro emprego. As inscrições podem ser realizadas no 

período de 30 de março a 22 de maio de 2015, no site do ProA. 

 

 O Instituto ProA oferece gratuitamente aos alunos: 

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração com seis meses de 

duração, nos períodos manhã (08h30 às 12h30) ou tarde (14h00 às 18h00); 

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando-os a 

ter uma postura mais autônoma e a desenvolver uma postura de responsabilidade que 

o mercado de trabalho requer; 

• Vale Transporte; 

• Uniforme e material didático. 

 

Solicitamos o apoio das Diretorias de Ensino para divulgação do programa e seu processo 

seletivo em todas as escolas do Ensino Médio.   

 

 CPRESP / EQUIPE DE PARCERIAS 

Luciene, Tânia e Fernanda 

E-mail: luciene.santana@educacao.sp.gov.br. Tânia.goncalves@educacao.sp.gov.br e 

fernanda.oliveira@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3218-8838 e 11-3484-2109 

 

http://www.proa.org.br/index2.html
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INFORMAÇÃO 07: PESQUISA SOBRE O PROGRAMA EJA  

MUNDO DO TRABALHO –  ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS 

 

 

 

Comunicamos que a pesquisa referente ao Programa EJA – Mundo do Trabalho, organizada 

pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap, terá o questionário para 

Professores e Professores Coordenadores da EJA - Ensino Fundamental – Anos finais 

disponibilizado até o dia 31 de março de 2015, por meio de link enviado por e-mail (vide 

comunicado no Boletim Extraordinário CGEB nº 01/2015). Aqueles que não receberam o e-

mail e atuaram no Programa EJA – Mundo do Trabalho no período entre 2013 e 2014, favor 

entrar em contato pelo endereço de e-mail  ttome@fundap.sp.gov.br. 

 

A pesquisa aborda questões relacionadas à formação, percepção e utilização do material 

didático e práticas pedagógicas. A participação de todos os Professores e Professores 

Coordenadores é muito importante para o Programa EJA – Mundo do Trabalho e para a SEE, 

dado que poderá nos auxiliar no seu aprimoramento.  

 

 

 CEJA 

Adriana Aparecida de Oliveira 

E-mail: adriana.oliva@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3218-2180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ttome@fundap.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 08: CADERNOS DO ALUNO DO PROGRAMA 

SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

 

 

 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino Araçatuba, Assis, Caieiras, Caraguatatuba, 

Diadema, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itu, Jaú, Leste 3, Miracatu, Mogi das Cruzes, Norte 2, 

Pirassununga, Registro, Sul 2, Sul 3, Suzano e Taubaté. 

 

 

Na Informação 11 do Boletim CGEB nº 83 de 25.02.2015, foi solicitado que as Diretorias de 

Ensino com falta de Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz Escola preenchessem esta 

planilha. Como até as 12:00 do dia 23 de março ainda não havíamos recebido a planilha das 

Diretoria de Ensino relacionadas acima, solicitamos, que o mais breve possível, informe ao 

endereço caderno.aluno@educacao.sp.gov.br se necessita ou não de Caderno do Aluno; em 

caso positivo, encaminhe a planilha preenchida. 

 

 CEFAF / EQUIPE SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

Ítalo de Aquino e Suely Bomfim 

E-mail: caderno.aluno@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 09: PLATAFORMA “PROFESSOR ON-LINE” E 

CURSO “ESTUDAR:  COMO SE APRENDE?”  –  PROGRAMA 

EJA  MUNDO DO TRABALHO 

 

 

Conforme apresentado na videoconferência realizada no dia 19 de março, a partir de agora os 

alunos matriculados na EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais poderá contar com mais uma 

ferramenta do Programa EJA - Mundo do Trabalho. Além dos Cadernos do Estudante e os 

vídeos de apoio, está disponível no site do Programa a plataforma Professor On-Line, que tem 

como objetivo oferecer orientações de estudo aos alunos sobre dúvidas relativas ao conteúdo 

do material impresso e, desta forma, contribuir com o seu aprendizado. 

 

Para acessar a ferramenta, o aluno deverá seguir as instruções apresentadas no vídeo 

"Tutorial Professor On-Line - Parte I - Primeiro acesso do aluno", disponível aqui.  

 

mailto:caderno.aluno@educacao.sp.gov.br
http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/
http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/ProfessoresOnLine.aspx.


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 11 de 14 

O curso “Estudar: Como se Aprende?”, oferecido em modalidade à distância, pretende discutir 

práticas de orientação de estudos no contexto dos materiais, ferramentas e ações do 

Programa EJA - Mundo do Trabalho, sobretudo com o uso da ferramenta Professor On-line, 

disponível aos estudantes.  

 

Objetivos específicos do curso: 

 Convidar os participantes a retomarem os pressupostos e princípios do Programa EJA – 

Mundo do Trabalho, com foco nos procedimentos de estudo; 

 Convidar os participantes a refletir sobre: 

 Possibilidades que os instrumentos da tecnologia podem oferecer para a 

aprendizagem e a apropriação de diversos procedimentos de estudo; 

 A importância de ensinar e aprender a identificar e registrar dúvidas, problematizações 

e comentários quando se estuda; 

 A natureza e as possibilidades de uso da ferramenta Professor On-line; 

 Estratégias de uso da ferramenta Professor On-line nas diferentes áreas e disciplinas 

do Programa. 

 

Público-alvo: Professores com aulas atribuídas na Ensino Fundamental - Anos Finais da EJA, 

CEEJA e Educação nas Prisões  As vagas são limitadas e serão validadas por ordem de 

cadastramento. Após concluídas as inscrições dos professores, as vagas remanescentes serão 

disponibilizadas para PC e PCNP. 

 

Informações sobre o curso: 

 Início previsto: 02 de abril de 2015; 

 Duração e carga horária: 9 semanas / 30 horas;  

 Certificação: aos que realizarem 75% das atividades propostas. 

 Período de inscrição do curso: As inscrições deverão ser realizadas no período de 23 a 

30 de março de 2015, no site EJA Mundo do Trabalho. Clique no botão “Curso 

Estudar: como se aprende? Inscrições aqui”. Vide o passo a passo aqui. 

 

 CEJA 

Adriana Aparecida de Oliveira e Luiz Carlos Tozetto 

E-mail: adriana.oliva@educacao.sp.gov.br e luiz.tozetto@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3218-2180 

 

 

http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/ProfessoresOnLine.aspx.
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVGhRN3o5aDZiTGM/view?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 10: AVENTURAS CURRÍCULO + 

 

 

O  Aventuras Currículo+ é mais uma estratégia de reforço e recuperação da Secretaria da 

Educação. Consiste em uma ação de recuperação contínua da aprendizagem em 10 semanas 

(20 aulas de 50 min. cada), para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio, na qual competências e habilidades estruturantes, em Língua Portuguesa e 

Matemática, são trabalhadas de forma lúdica e interativa, utilizando recursos pedagógicos 

digitais e narrativa gameficada. 

 

As atividades propostas serão organizadas na forma de missões. Em cada missão ou atividade, 

diferentes conteúdos, habilidades e procedimentos serão contemplados. 

 

A identificação dos alunos que participarão das aulas de reforço e de aprendizagem será a 

partir da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP) e outros indicadores internos. A 

participação será por adesão, sendo o Diretor da escola o responsável pelo processo que 

ocorrerá entre 24 e 27 de março de 2015. 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Adesão das escolas e indicação do número de 
turmas e disciplinas 

24 a 27 de março 

Inscrição dos alunos indicados via sistema de 
cadastro de alunos  

30 de março a 02 de abril 

Inscrição de docentes interessados em ministrar 
aulas no Projeto (unidade escolar ou diretoria)  

30 de março a 02 de abril 

Divulgação dos docentes habilitados em ministrar 
aulas no Projeto  

06 de abril 

Atribuição das aulas do Projeto em nível de 
unidade escolar  

07 de abril 

Atribuição das aulas do Projeto em nível de 
diretoria de ensino  

08 de abril 

Alinhamentos entre os órgãos regionais e os 
órgãos centrais da Secretaria da Educação  

09 e 10 de abril  

Apresentação do Projeto à comunidade escolar 
(sábado)  

11 de abril 

Orientação técnica para os docentes que tiveram 
turmas atribuídas (a distância) 

13 a 17 de abril  

Preparação para o início das aulas do Projeto nas 
escolas  

13 a 17 de abril 

Início das aulas  22 de abril 

Encerramento das aulas  26 de junho 
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Outros materiais importantes: 

 Trailer; 

 Link para Adesão ao Projeto Aventuras Currículo+:  

 Resolução SE nº 11; 

 Material da Videoconferência. 

 

 
CETEC 

Camila Lopes e Liliane Costa 

E-mail: camila.lopes@educacao.sp.gov.br e liliane.costa@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 11: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

 

 

 

 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino 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, Osasco,  

Penápolis, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santo André, Santos, São 

Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista,  São José do Rio Preto, São Vicente, Sul 3, 

Sumaré, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votuporanga. 

 

 

A Equipe do Projeto Escola de Tempo Integral – ETI (modelo 2006), à vista do Projeto 

Aventuras Currículo +, instituído pela Resolução SE -11, de 17-3-2015 e veiculado por meio de 

Videoconferência no dia 23 de março de 2015,  e considerando a necessidade de oferecer 

maiores esclarecimentos aos gestores das ETI, informa: 

 Há possibilidade de todas as ETI que apresentarem condições, aderirem, no 

contraturno, ao Projeto Aventuras Currículo +, utilizando os tempos/ espaços das 

oficinas curriculares optativas; 

 As ETI que desenvolvem o Programa SuperAção Jovem, em parceria com o Instituto 

Ayrton Senna, também poderão aderir ao Projeto Aventuras Currículo +, desde que 

https://drive.google.com/file/d/0BxRA3Uo4OglhX094cWlONi1VbW8/view
http://curriculomais2.azurewebsites.net/aventuras/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHQ1BQY1ZBZnNMNUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaHd4YWxnRlJyN0U/view?usp=sharing


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 14 de 14 

não comprometam os tempos/espaços destinados às oficinas curriculares obrigatórias 

de Leitura e Produção de Texto e Experiências Matemáticas. 

 

Portanto, recomenda-se que, após, a identificação dos alunos que ainda não se apropriaram 

de competências e habilidades estruturantes em Língua Portuguesa e Matemática, deixem 

temporariamente, de participar das oficinas optativas que constituem a Parte Diversificada do 

Currículo e passem a constituir turma (s) do Projeto em questão. A intenção é que se promova 

ações de recuperação contínua de aprendizagem nas disciplinas já referidas, com professores 

a serem contratados, nos termos da Resolução acima citada, especificamente, para  esta 

finalidade. 

 

Para que não haja equívoco de compreensão, os alunos que não necessitarem de recuperação 

contínua de aprendizagem continuarão com a frequência nas oficinas optativas da Matriz 

Curricular. 
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