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INFORMAÇÃO 01: PROGRAMA ENSINO INTEGRAL –  

PLATAFORMA GEEKIE 

 

 
 

A Secretaria da Educação, em parceria com a Geekie, proporcionará a todos os alunos da 3º 

série do Ensino Médio uma plataforma de aprendizagem adaptativa.  Nesta plataforma, o 

aluno terá acesso a um plano de estudo personalizado com conteúdo dinâmico, que se 

adéqua à sua necessidade, potencializando seu aprendizado.  

 

A Geekie é uma empresa brasileira pioneira em aprendizagem adaptativa que usa 

ferramentas de análise de dados sofisticadas para personalizar a educação e potencializar o 

aprendizado. Partindo da premissa de que duas pessoas não aprendem da mesma forma, a 

Geekie desenvolve tecnologias inovadoras para tratar informações sobre o desempenho e 

perfil dos estudantes e com isso personalizar seu plano de estudos, permitindo que cada um 

aprenda com o conteúdo e o formato mais adequados ao seu perfil e assim desenvolva todo 

seu potencial de aprendizagem. 

 

Essa parceria é uma das estratégias de recuperação e reforço da Secretaria de Educação 

articulada ao Projeto Currículo+, e visa colaborar com o professor no processo de aprendizado 

dos alunos da 3ª série do Ensino Médio, com foco na correção das defasagens individuais e 

ajudando-os na preparação do ENEM.  

 

Já iniciaram as atividades, no mês de abril, as escolas que aderiram ao   Programa Ensino 

Integral em 2012 e 2013. A plataforma estará disponível aqui. Está previsto, para 25 de maio, 

o início do uso desta ferramenta para as demais escolas do Programa Ensino Integral e 13 

escolas parciais da rede paulista, na forma de piloto. Foi escolhida pelo CETEC – Centro de 

Ensino e Tecnologia Educacional, uma escola por Diretoria de Ensino da Capital. A partir de 

junho, todas as escolas de Ensino Médio serão convidadas a participarem desta iniciativa. 

 

 

CEFAF/ EQUIPE ENSINO INTEGRAL 

Helena Cláudia Soares Achiles 

E-mail: helena.achilles@educacao.sp.gov.br 

http://sed.educacao.sp.gov.br/
mailto:helena.achilles@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 02: PROGRAMA DESCUBRA A ORQUESTRA 

NA SALA SÃO PAULO  

 

 

 

Esta informação destina-se apenas às Diretorias de Ensino da Capital e Grande São Paulo 

 

O Programa Descubra a Orquestra na Sala São Paulo atenderá, em 2015, os professores da 

Capital e Grande São Paulo no seu curso de iniciação em música. A Fundação OSESP subsidiará 

o transporte dos alunos aos Eventos Didáticos, e os certificados dos professores cursistas 

serão homologados pela EFAP, sem prejuízo para sua utilização na evolução funcional. 

 

Clique aqui para visualizar a planilha do agendamento dos Eventos Didáticos do mês de Maio, 

para que o PCNP de Arte do NPE oriente a gestão das escolas envolvidas, conforme a 

ordenação das colunas: 

 Coluna A: Data e horário do evento; 

 Coluna B: Horário de embarque dos alunos no ônibus, na saída da escola; 

 Coluna E: Quantidade de alunos inscritos pelo professor cursista; 

 Coluna F: Quantidade de ônibus; 

 As demais colunas indicam DE, unidade escolar e endereço/contato. 

 

Solicita-se que, no caso de impedimento da escola atender ao agendamento, o professor 

informe imediatamente o PCNP na DER.  

 

 

CEFAF / EQUIPE DE ARTE 

Ana Cristina 

E-mail: anacris.siqueira@educacao.sp.gov.br 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWS1hUU9fempOYzg/view?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 03: PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS 

ESCOLAS - MATERIAL DIDÁTICO  

 

 
 

 

O Programa Educação Financeira nas Escolas é de âmbito nacional e está validado pelo 

Decreto Federal nº 7.397 de 2010. Iniciou com um projeto piloto, desenvolvido em alguns 

estados brasileiros, incluindo São Paulo, entre 2009 e 2011, onde as escolas participantes 

estudaram e aplicaram o material que ora está sendo entregue, diretamente pelo Ministério 

da Educação, nas unidades escolares. Na época, o material foi bem acolhido pela rede, por 

trazer temas e situações relacionadas ao cotidiano do adolescente e do jovem, tais como 

cultura de consumo, sonhos, escolhas, formas de poupar para atingir esses sonhos, além de 

conceitos que introduzem o jovem no universo financeiro.  

 

Não está sob a responsabilidade desta pasta a quantidade de material que está chegando nas 

escolas. Contudo, os livros podem ser distribuídos para os alunos do Ensino Médio e os temas 

citados podem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, articulados aos temas 

desenvolvidos pelo Currículo.  

 

CEFAF  

João dos Santos Vitalino 

joao.vitalino@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 04: PNLD  2015  –  SISCORT  OPERANTE 

 

 

 

Segundo informações do FNDE - Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, a 

reserva técnica nacional está disponível para todas as redes de ensino, na esfera municipal, 

estadual e federal. Para ter acesso aos livros constantes deste estoque único, as escolas 

devem fazer uso do SISCORT - Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica do 

PNLD, que está operante e disponível às secretarias de educação e unidades escolares 
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participantes do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático, neste endereço. Na primeira 

tela, o sistema exigirá os dados de usuário e senha, fornecidos às escolas na Carta-Senha nº 

01-A/2015-COARE/CGPLI/DIRAE/FNDE/MEC, impressa em papel de cor verde.  

 

O SISCORT é uma ferramenta gerencial que oferece às redes de ensino e ao FNDE a 

possibilidade de execução do programa, priorizando a agilidade do remanejamento entre 

escolas, bem como registro e controle dos atendimentos de reserva técnica. Essa ferramenta 

permite ao FNDE controlar gerencialmente o estoque único correspondente à reserva técnica 

nacional, possibilitando o levantamento da necessidade de compra suplementar para 

abastecimento do estoque, padronização do desfazimento e avaliação da situação da 

execução do programa pelas redes de ensino, entre outras vantagens. Como a ferramenta 

está em funcionamento, segundo o FNDE, não há outra alternativa para requisição de livros 

da reserva técnica. A senha das Diretorias de Ensino será fornecida pelo FNDE, 

oportunamente. 

 

Em breve, o FNDE promoverá campanha de divulgação do sistema, liberando na sua 

Plataforma, as informações e orientações quanto ao seu funcionamento. Enquanto isso não 

acontece, solicitamos às Diretorias de Ensino que incentivem as escolas sob sua jurisdição 

para que acessem o sistema e atualizem as informações de alunado e quantidade de livros, 

relatando os eventuais erros ou dificuldades para nosso encaminhamento ao FNDE, uma vez 

que o SISCORT ainda está sendo adaptado e, segundo esse Fundo Nacional, será 

constantemente aprimorado para atender às redes de forma mais eficaz. Por isso, o 

envolvimento da Diretoria de Ensino e sua experiência são primordiais neste momento e 

muito bem vindos! 

 

CEFAF / EQUIPE PROGRAMA DE LIVROS 

Aidê Magalhães e Ítalo Aquino 

E-mail: aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br e italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

 
 
 
 

http://www.fnde.gov.br/simad
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INFORMAÇÃO 05: PROGRAMA ESCOLA SUSTENTÁVEL 

 

 
 

O Programa Escola Sustentável (versão 2014) está passando por análise e correção realizados 

pela equipe responsável por Educação Ambiental no MEC, conforme indicado nesta planilha, 

que solicitamos que seja socializada para as 695 unidades escolares participantes.  

 

Significado das situações que constam da planilha: 

 Em correção: a escola precisa acessar o plano elaborado na plataforma PDDE 

Interativo, aba Plano Geral – Escola Sustentável – Visualizar Plano Geral – ícone 

Histórico e corrigir o que foi solicitado; 

 Análise MEC: ainda será visualizado pela equipe responsável, podendo ser validado ou 

devolvido para correção; 

 Validado MEC: apto para pagamento dos recursos financeiros.  

 

 CPRESP / EQUIPE PROGRAMAS MEC 

Edimício, Kátia Miguel, Luciana Virgílio e Maria Inês 

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

 

 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 06: CONCURSO DE DESENHOS E POEMAS 

“ÁGUA NOSSA DE TODO DIA” 

 

 

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, por meio de sua Comissão 

Nacional de Direito Ambiental, divulga a abertura do Concurso de Desenhos e Poemas 

intitulado “Água nossa de todo dia”. 

 

O referido concurso visa à conscientização do uso inteligente e racional da água frente à 

escassez que diversas regiões do país vêm enfrentando atualmente. É destinado a todos os 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaEhRb1BHQVB1WDQ/view?usp=sharing
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
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alunos das Escolas de Ensino Fundamental que tenham até 13 anos de idade, na seguinte 

conformidade: 

 Modalidade A: crianças de 05 a 07 anos; 

 Modalidade B: crianças entre 08 e 10 anos; 

 Modalidade C: adolescentes entre 11 e 13 anos.  

Obs. Todas as faixas etárias podem escolher entre uma das duas categorias: desenho ou 

poema. 

 

Os desenhos e/ou poemas deverão ser recebidos até o dia 15 de maio de 2015, pela Comissão 

Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, no endereço SAUS Quadra 5, Lote 

1, Bloco M – CEP: 70070-939 – Brasília – DF. 

 

Maiores informações sobre Objetivos do Concurso, Critérios de Apresentação dos trabalhos, 

Julgamento, Premiação, entre outras, estão disponíveis no Edital do Concurso.  

 

CEFAF 

E-mail: imprensa@oab.org.br 

 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 07: VIDEOCONFERÊNCIAS DO CEFAI 

 

 

 

Com o intuito de orientar ações formativas nas Unidades Escolares e Diretorias de Ensino, o 

Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais realizou videoconferências, no mês de abril, 

que se encontram disponíveis na videoteca da Rede do Saber. Para facilitar o acesso, seguem 

as temáticas com os respectivos links: 

 24/04/2015 - Ensino Integral nos Anos Iniciais – Multiletramento: Protótipos 

Vídeo disponível aqui. 

 28/04/2015 - Educação Matemática nos Anos Iniciais. Vídeo disponível aqui. 

http://www.oab.org.br/arquivos/edital-agua-nossa.pdf
mailto:imprensa@oab.org.br
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/ENSINO_INTEGRAL_24_04_15.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_MATEMATICA_ANOS_INICIAIS_28_04_15.wmv
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Informamos que este material que está sendo enviado poderá ser utilizado somente em 

situações de formação, gestão e comunicação de servidores, respeitando os direitos autorais 

da obra audiovisual, bem como os direitos de personalidade das pessoas nelas envolvidas, nos 

termos da legislação brasileira em vigor; sendo vedada a reedição, fragmentação, publicação, 

veiculação comercial ou não, ou qualquer outro uso do material que não esteja aqui 

expressamente descrito.  

 

 

 CEFAI 

Luciana Aparecida Fakri 

E-mail: luciana.fakri@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3218-2120 

 

 


