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INFORMAÇÃO 01: VISITA TÉCNICA AO CAPE  REGIONAL DO 

POLO SUL 3 

 

 

 

Informamos que no mês de setembro, a equipe técnica de Educação Especial do CAESP/CAPE 

realizará visita técnica ao CAPE Regional – Polo Sul 3, com os seguintes objetivos:  

 Acompanhar as ações executadas pelo CAPE Regional;  

 Conhecer os principais problemas e as formas de atendimento dos alunos público-alvo 

da Educação Especial em cada uma das Diretorias de Ensino que fazem parte do polo;  

 Discutir as formas utilizadas para adequação e acesso ao currículo para os alunos 

público-alvo da Educação Especial, nos diferentes níveis de ensino e modalidades.  

 

Para tanto, convidamos as equipes de Educação Especial das Diretorias de Ensino que 

compõem os dois Polos a participar, conforme segue:  

 Data: 02 de setembro; 

 Diretorias de Ensino: Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. 

 Local: Rua Alcindo Ferreira, nº 4, bairro Jardim Cruzeiro. 

 Horário: 09h às 13h 

 

Enfatizamos que a presença do Supervisor e do PCNP da Educação Especial é imprescindível 

para o bom andamento da ação.  

 

   

CAESP/CAPE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 02: FLUXO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS 

COM TGD/TEA  (AUTISMO) 

 

 

 

Em função da necessidade de cumprimento da Ação Civil Pública no 27.139 de 2000, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Fazenda Estadual, que determina 

que o Estado custeie as despesas de educação para todos os autistas residentes no Estado de 

São Paulo, comunicamos às Diretorias de Ensino que a partir do mês de agosto será 

implementado um novo fluxo para os processos de atendimento relativos a este público-alvo. 

Esclarecemos que o redimensionamento tem por objetivo otimizar o atendimento com vistas 

a dar maior agilidade às solicitações dos requerentes. 

 

Assim, informamos às equipes de Educação Especial das Diretorias de Ensino (Supervisor de 

Ensino e PCNP responsável pela Educação Especial), que todos os alunos que protocolarem a 

solicitação no órgão central, tanto das escolas estaduais como das escolas municipais, serão 

avaliados, com apoio de um professor especializado. Sendo verificada a necessidade de um 

parecer conclusivo, orientamos para que seja realizada também uma avaliação pela equipe 

multidisciplinar do CAPE Regional que atende a região de sua jurisdição, visando indicar o 

melhor encaminhamento para o caso. No caso de alunos oriundos da rede municipal, sugere-

se a interlocução com a equipe gestora da escola, para que enviem o relatório pedagógico do 

aluno, subsidiando assim o relatório e o parecer da Equipe de Educação Especial. Exclui-se 

desta orientação os alunos menores de 05 (cinco) anos e os maiores de 30 (trinta) anos, para 

os quais já existem procedimentos específicos. 

 

Durante o processo de avaliação, os alunos que possuem matrícula e que estão frequentando 

as aulas deverão manter a matrícula na escola onde estão, até que seja dado o parecer final 

da Equipe do CAPE e proposto o encaminhamento do aluno. 
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Para tanto, os pais ou responsáveis serão informados por meio de ofício do 

CAPE/CAESP/CGEB com as informações sobre a avaliação e outras que forem necessárias. A 

Diretoria de Ensino também receberá um e-mail com as providências a serem tomadas.   

 

Após essas providências, solicita-se que a avaliação e o relatório com parecer da Equipe de 

Educação Especial sejam encaminhados ao CAPE/CAESP/CGEB, para o prosseguimento do 

trâmite do processo, via e-mail (cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br). 

 

Agradecemos, desde já, a colaboração e nos colocamos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

CAESP/CAPE 

José Augusto Farina, Glenda Mello e Queila Veiga 

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

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 03: GEEKIE+ 

 

 

 

Em continuidade às ações de implementação do Geekie+ nas escolas da Rede Pública de 

Ensino que possuem a 3ª série do Ensino Médio, gostaríamos de solicitar a colaboração de 

todos quanto às seguintes ações: 

 

1. O período para realização do primeiro simulado ENEM no Geekie+ pelos alunos da 3ª série 

do Ensino Médio está terminando. O prazo para realização do primeiro simulado ENEM no 

Geekie+ se encerra em 14 de agosto. Ressaltamos que a avaliação preditiva pode ser feita 

em qualquer computador, tablet ou celular que possua acesso à internet. Pedimos 

que incentivem seus alunos a realizarem o primeiro Simulado ENEM dentro deste prazo. 

 

mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 6 de 20 

Para acompanhar o resultado dos seus alunos e ter visibilidade de quem ainda não fez a 

avaliação, acesse a plataforma Geekie LAB  na Secretaria Escolar Digital.  Para maiores 

detalhes, veja o Relatório Preditivas Geekie+. Confira também as orientações para aplicação 

da avaliação preditiva na sua escola, disponível na Preditiva Geekie+. Demais dúvidas e 

materiais de formação podem ser encontrados no Material de formação e dúvidas. Também 

disponível no portal do Currículo+. 

 

2. Acompanhamento de representantes da Geekie em escolas das Diretorias Centro, Centro 

Oeste, Centro Sul, Leste 1, Leste 2, Leste 3,  Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2 e 

Sul 3.  

 

Informamos que representantes da Geekie realizarão visitas no período de agosto a outubro 

de 2015, com o objetivo de acompanhar a efetividade das ações de implementação do 

projeto Geekie+. Os diretores das escolas serão contatados para o agendamento. Pedimos 

que as Diretorias de Ensino envolvidas comuniquem suas escolas.  

 

CEFAF 

Carla Carvalho 

E-mail: carla.carvalho@geekie.com.br 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 04: ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO 

PNLD  2016 

 

         

 

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

PNLD destinados aos alunos e professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 

5°ano), para o triênio de 2016 a 2018, está previsto para a 2ª quinzena de agosto de 2015.  

 

O Guia de Livros Didáticos do PNLD 2016, com os títulos e resenhas dos livros aprovados pelo 

MEC e passíveis de indicação pelos professores, tem divulgação prevista, pelo FNDE, para o 

dia 12 de agosto, na versão digital, na página do FNDE. Quanto à carta-senha/amarela, com 

../../gilda.piorino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XWLLZLUZ/sed.educacao.gov.br
http://bit.ly/GRPreditivas
http://bit.ly/PreditivaGeekieLAB
https://seesp.zendesk.com/hc/pt-br#/hc/pt-br/categories/200285760-Sou-Professor-Equipe-Gestora
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHLUp4ZzMwNUtaU0U/view?usp=sharing
http://www.fnde.gov.br/
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os dados para acesso ao sistema de escolha dos livros, será encaminhada pelo FNDE na 

semana que antecede o período de escolha.  

 

Assim que obtivermos informações precisas sobre datas, Guia, distribuição de carta-senha, 

entre outras, divulgaremos no Portal da Secretaria da Educação (Programas e Projetos > 

Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2016, que já dispõe do link “Fale Conosco”, para 

os questionamentos que desejarem). 

 

Informamos também que será realizada uma Videoconferência no dia 18 de agosto, das 9h às 

11h30, de forma presencial para Supervisores de Ensino e PCNP dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e PCNP responsáveis pelos programas PNLD e Ler e Escrever. Os PC, professores 

dos Anos Inicias e demais envolvidos no processo de escolha do PNLD 2016 poderão 

acompanhar a Videoconferência por streaming na página da Rede do Saber.  Solicitamos que 

repassem essas informações para as escolas sob sua jurisdição. 

 

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 / Tel.: 11-3351-0157 e 0161 

 
 
 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 05:  CERTIFICADOS DO CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO EM DOCÊNCIA NA SOCIOEDUCAÇÃO -  

UNB 

 

 

 

Informamos que a CGEB recebeu os certificados dos concluintes do Curso de 

Aperfeiçoamento em Docência na Socioeducação, oferecido pela Universidade de Brasília 

(UnB), com 216 h, no ano de 2014, os quais estão sendo enviados às respectivas Diretorias de 

Ensino. Foram disponibilizadas 100 vagas à rede estadual de ensino, sendo que 69 

participantes concluíram o Curso. Trata-se de uma iniciativa pioneira no país, que valoriza e 

promove a formação na temática.  

 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 8 de 20 

No Estado de São Paulo, a docência na Socioeducação relaciona-se à oferta da Educação 

escolar aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade 

Assistida ou prestação de serviços à comunidade) ou fechado – nas unidades da Fundação 

C.A.S.A. (internação provisória, internação e semiliberdade), os quais, em sua maioria, 

encontram-se em idade escolar obrigatória.  

 

Solicitamos que esta informação seja transmitida aos professores que concluíram o Curso – 

clique aqui para acessar a lista de concluintes por Diretoria de Ensino.  Colocamo-nos à 

disposição! 

 

CAESP/NINC – EQUIPE FUNDAÇÃO C.A.S.A. E EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 

Carolina Bessa e Tony Nakatani 

E-mail: carolina.bessa @educacao.sp.gov.br e tony.nakatani@educacao.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 06: DEVOLUTIVA –  INFORMAÇÕES 

SOLICITADAS SOBRE A OFERTA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 

 

 

             

Enviamos a presente informação com o intuito de agradecer e dar uma devolutiva às 

Diretorias de Ensino, em especial aos interlocutores das ações de Educação nas prisões, no 

que se refere ao levantamento realizado no período de 13 a 30 de julho de 2015, por meio de 

formulário virtual enviado pelo Boletim CGEB nº 101, de 13 de julho de 2015, em relação às 

ações de oferta de Educação Básica nas prisões, por meio da modalidade Educação de Jovens 

e Adultos.  

 

Caso sua Diretoria de Ensino desenvolva ações de Educação nas prisões e não tenha enviado 

suas contribuições via formulário, pedimos que entre em contato com a equipe CGEB.  

 

Informamos que estamos trabalhando na articulação das ações que a temática requer, 

incluindo a atualização da Proposta Pedagógica e tendo como uma das referências as 

https://drive.google.com/file/d/0B7FODg6LdNF0U0JSSlYzU01fM0E/view?usp=sharing
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sugestões recebidas dos interlocutores nas Diretorias de Ensino, por meio do levantamento 

realizado. Clique aqui para acessar a síntese do referido levantamento. Agradecemos e nos 

colocamos à disposição! 

 

CAESP/NINC – EQUIPE FUNDAÇÃO C.A.S.A. E EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 

Carolina Bessa e Tony Nakatani 

E-mail: carolina.bessa @educacao.sp.gov.br e tony.nakatani@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 07: SÃO PAULO FAZ ESCOLA - SOLICITAÇÃO 

DE RESERVA TÉCNICA DE CADERNOS DO ALUNO VOL.  2 

 

         

 

Solicitamos a todas as Diretorias de Ensino que necessitarem de reserva técnica de Cadernos 

do Aluno - Volume 2 do Programa São Paulo Faz Escola - para preencherem esta planilha, 

observando os seguintes critérios:  

 Levantamento dos quantitativos, em falta e em sobra, em todas as unidades escolares 

da DE;  

 Remanejamento entre as escolas;  

 Se a quantidade de cadernos solicitados pelas escolas basear-se, de fato, em dados da 

demanda escolar.  

 

A planilha deverá ser salva com o nome da Diretoria de Ensino, acompanhado da sigla SPFE. 

(Exemplos: AdamantinaSPFE, VotuporangaSPFE, Leste1SPFE) e encaminhadas, após seu 

preenchimento, para o endereço de e-mail informado abaixo até o dia 17 de agosto.  

 

Deverá ser enviada uma única planilha, consolidada por DE, com a totalidade dos pedidos das 

respectivas escolas. Para seu preenchimento, observem os campos em branco relativos à 

identificação da DE e endereço, pois a RT (reserva técnica) será enviada para as Diretorias de 

Ensino e não para as escolas. A planilha também deverá ser datada e identificada por seu 

elaborador.  

 

 

CEFAF / EQUIPE PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

Ítalo Aquino e Suely Bomfim 

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

 

https://drive.google.com/file/d/0B7FODg6LdNF0VGo3M3F0LXJyalE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNXktZHUxUXhnOXc/view?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 08:  PROGRAMA JOVEM SENADOR –  

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE ENVIO DAS REDAÇÕES 

 

         
 

 

O Programa Jovem Senador é um projeto anual, que proporciona aos estudantes do ensino 

médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, de até 19 anos, conhecimento 

acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo no Brasil. O Senado Federal 

enviou material de divulgação para todas as escolas estaduais. 

 

Para participar, as instituições de ensino são convidadas a promover um concurso de redação 

interno entre os alunos com o tema anual, e enviar o melhor texto à correspondente Diretoria 

de Ensino. A Secretaria selecionará três redações para representar o estado na etapa nacional.  

 

Os autores das 27 melhores redações – um por unidade da Federação – serão 

automaticamente selecionados para vivenciar, em Brasília, com todas as despesas custeadas, 

o processo de discussão e elaboração das leis do País, simulando a atuação dos Senadores da 

República. Outros prêmios também estão previstos para alunos e escolas. 

 

Para viabilizar a participação dos alunos, é importante que cada Diretoria Regional de Ensino 

realize um processo de divulgação para realizar uma pré-seleção, enviando uma redação para 

a Coordenação do Programa até o dia 21 de agosto. Assim, solicitamos que nos enviem uma 

planilha contendo os seguintes dados, de todas as redações que participaram do processo 

seletivo na Diretoria de Ensino: Nome aluno; Título da redação; Nome da escola; Somatório 

do total de alunos mobilizados; Total de professores mobilizados; Total de redações recebidas 

pelas escolas. Atenção! Os dados devem ser enviados para o seguinte endereço: 

A/C  Emerson Costa e Sergio Luiz Damiati 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo  

CGEB/CEFAF 

Largo do Arouche, 302 – 11º andar.  

São Paulo/SP – CEP 01219-010 

 

http://www12.senado.leg.br/jovemsenador/espaco-do-educador/coordenadores
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Mais informações podem ser obtidas no site do programa, ou por meio dos contatos 

informados abaixo.   

 

CEFAF 

Emerson Costa e Sergio Luiz Damiati 

E-mail: emerson.costa@educacao.sp.gov.br e sergio.damiati@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0096 e 0105  

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 09: CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO 

CONCURSO MASCOTE DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE  

 

         
 

 

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Barretos, Catanduva, 

Fernandópolis, Jaboticabal, Jales, José Bonifácio, São José do Rio Preto, Taquaritinga e Votuporanga.. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo-Grande (CBH-TG), por meio de sua Câmara Técnica de 

Educação Ambiental (CT-EA), convida os PCNP Interlocutores de Educação Ambiental, Equipes 

Gestoras, Professores e Alunos das Escolas da região a participarem da Cerimônia de 

Premiação do "Concurso Mascote do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo-Grande: Vamos dar 

Vida ao Turvinho!” - Entrega do Prêmio "Maria Guilhermina Bolini", a ser realizada no dia 14 

de agosto, às 9h00, no Auditório do CETEMSA/DAEE (Av. Otávio Pinto Cesar, 1400 - Cidade 

Nova - São José do Rio Preto). Clique aqui para mais informações. 

 

O concurso teve início no primeiro semestre deste ano e contou com a participação das 

seguintes escolas: EE Salvador Gogliano Junior– Vista Alegre do Alto, Maestro Villa Lobos – 

Pirangi (DE Taquaritinga); EE Afonso Cáfaro – Fernandópolis (DE Fernandópolis); EE Genaro 

Domarco – Mirassol, EE Edmur Neves – Mirassol (DE José Bonifácio); EE Cap. Horácio Antonio 

do Nascimento - Tabapuã (DE Catanduva); EE Ovídio de Souza Dias – Altair, EE Alexandre Ávila 

Borges – Jaborandi (DE Barretos); EE Padre Clemente Marcon Segura - Distrito de Engenheiro 

Schimidt – São José do Rio Preto, EE Prof. Francisco Purita – Ipiguá (DE São José do Rio Preto). 

 

http://www12.senado.leg.br/jovemsenador
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHeTNZLUtZRVNHY2c/view?usp=sharing
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Serão premiadas as equipes que se classificaram do 1º ao 3º lugar, conforme disposto no 

edital. No entanto, o CBH – TG também entregará a todas as escolas e Diretorias de Ensino 

que tiveram trabalhos inscritos, um certificado de participação no concurso, como forma de 

agradecimento. 

 

Com esse concurso, as escolas da rede conheceram um pouco mais sobre o papel do comitê 

de bacia na preservação dos rios e reservas subterrâneas de água, bem como na promoção do 

uso racional desse recurso natural essencial à vida de todos, e a mascote estará nas próximas 

publicações e campanhas educativas da CTEA-TG. 

 

Considerando a importância da articulação entre as Diretorias de Ensino e a Câmara Técnica 

de Educação Ambiental do Comitê de Bacia Hidrográfica – Turvo Grande, contamos com o 

apoio dos Dirigentes Regionais de Ensino na liberação de pelo menos um 1 dos PCNP 

Interlocutores de Educação Ambiental para participarem da referida cerimônia, e também na 

socialização das informações com as escolas mencionadas. 

 

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos com André Navarro ,da Secretaria Executiva do 

CBH-TG, pelo e-mail comitetg@gmail.com e pelo telefone (17) 3227-2108 – ramais 235 e 237.  

  

CEFAF/EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Andréia Cristina Barroso 

E-mail: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0019 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO 10: ROTEIRO DE MAPEAMENTO DAS AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RELATÓRIO CONSOLIDADO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

Conforme publicado na Informação 05 do Boletim CGEB nº 95, de 25 de maio de 2015, o 

prazo para entrega do Roteiro de Mapeamento das Ações de Educação Ambiental das Escolas 

por Diretoria de Ensino – 2015 e Relatório Consolidado – Educação Ambiental expirou no dia 
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26 de junho. Considerando a importância do mapeamento das ações de Educação Ambiental 

desenvolvidas pelas unidades escolares, solicitamos às Diretorias de Ensino que ainda não 

entregaram o documento, que nos enviem as informações até o dia 17 de agosto.  

 

CEFAF/EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Andréia Cristina Barroso 

E-mail: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0019 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO 11: FUNDAÇÃO JAPÃO –  CONCURSO DE 

DESENHOS 2015 

 

 

 

A Fundação Japão está realizando o “Concurso de Desenhos”, que tem como objetivo o 

incentivo e a integração dos alunos dos cursos de língua japonesa dos Centros de Estudo de 

Línguas – CEL, através de desenhos. Encaminhamos o regulamento e anexos. Solicitamos 

especial atenção, principalmente com relação  ao item 7 que trata dos critérios de avaliação. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Fundação Japão, por meio do telefone (11) 

3141-0110, ramal 37. 

 

CEFAF 

Eleneide Gonçalves 

E-mail: eleneide.santos@educacao.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 12: CONFIRMAÇÃO DO NÚMERO DE 

PROFESSORES DE FRANCÊS 

 

 

 

Informamos que a Orientação Técnica para professores de francês acontecerá na Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7LYHz8FkcUHfk44UHNyNTRFaTRiekRiU3NHamJtOVZRRlJlQnUwcmRPV1Q3T1ZzbzNXaUU&usp=sharing
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Souza" (EFAP),  nos dias 25 e 26 de agosto. A EFAP fica localizada na  Rua João Ramalho, nº 

1546 – Perdizes. Assim, solicitamos a confirmação do número de professores de francês a 

serem convocados por Diretoria de Ensino, até dia 14 de agosto, impreterivelmente. 

 

Araçatuba (1) 

Araraquara (1) 

Assis (1)  

Avaré (2) 

Barretos (1) 

Bragança Paulista (1) 

Carapicuíba (3) 

Catanduva (2)  

Centro (2)  

Centro Sul (3)  

Fernandópolis (1)  

Franca (1)  

Guarulhos Sul (1)  

Itapecerica da Serra (1)  

Itu (1)  

Jacareí (1)  

Jales (2) 

Jaú (1)  

José Bonifácio (2)  

Jundiaí (1)  

Leste 1 (2)  

Leste 2 (1)  

Leste 3 (1)  

Leste 5 (3)  

Lins (1) 

Marília (1)  

Mogi Mirim (1)  

Osasco (1)  

Ourinhos (1)  

Piracicaba (1)  

Piraju (1)  

Presidente Prudente (2)  

Ribeirão Preto (1)  

Santo André (1)  

Santos (2)  

São João da Boa Vista (1)  

São José dos Campos (1)  

São José do Rio Preto (2)  

São Roque (1)  

São Vicente (2)  

Sorocaba (5)  

Sul 2 (2)  

Sul 3 (1)  

Suzano (3)  

Taquaritinga (2)  

Taubaté (1)  

Votorantim (1) 

Votuporanga (1) 

  

As respostas devem ser encaminhadas para os endereços de e-mail informados abaixo. 

 

CEFAF/EQUIPE DE LEM 

E-mail: ana.pereira@educacao.sp.gov.br, jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br  e 

marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br 

Tel.: 11-3351-0163, 0156 ou 0172 

 

 

mailto:ana.pereira@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 13:  PLATAFORMA PDDE INTERATIVO –
PREENCHIMENTO DE DIAGNÓSTICO 2015 

 

 

 

A aba para preenchimento do Diagnóstico 2015, constante na Plataforma PDDE Interativo, 

está aberta desde 31 de julho, e seu preenchimento é obrigatório para TODAS as unidades 

escolares. A atualização se faz necessária, tanto para as escolas que já preencheram o 

diagnóstico anteriormente, como para aquelas que não participam de nenhum Programa 

Federal. 

  

A partir deste ano, o diagnóstico subsidiará um plano de ações para os próximos três anos e, 

por isso, estará com um formato mais robusto, incorporando as questões correlatas aos 

programas integrantes do sistema PDDE. O plano passará a se chamar Plano Integrado, 

permitindo que a escola planeje ações de diversos programas em um único instrumento.  

 

Nessa perspectiva, o exercício de 2015 será dedicado exclusivamente ao planejamento da 

escola: a construção do diagnóstico e do Plano Integrado. O diagnóstico deverá evidenciar a 

situação em que a escola se encontra, da forma mais realista possível, já que resultará numa 

lista de problemas a serem priorizados no momento da construção do Plano Integrado. 

 

Na versão do PDDE Interativo de 2015, cada escola participante do sistema deverá ter seu 

Conselho Escolar pronto para exercer o papel de Grupo de Trabalho (GT), como o grupo 

representativo da escola na elaboração do seu Diagnóstico e construção do Plano Integral. 

Dessa forma, a constituição desse colegiado é imprescindível para a construção do diagnóstico 

e do plano no PDDE Interativo, sem o que não haverá possibilidade de repasse de recursos 

dos programas nele inseridos.  

 

Para efetuar o cadastro e liberar o acesso dos diretores, solicitamos que os interlocutores das 

Diretorias consolidem uma lista de suas escolas (conforme esta planilha) e nos enviem até o 

dia 25 de agosto, com os seguintes dados: Nome e CPF do diretor, juntamente ao nome e 

código INEP da unidade escolar.  

 

E-mail para envio dos dados: programasmec@educacao.sp.gov.br e 

proemi@educacao.sp.gov.br  

 

CPRESP / PROGRAMAS MEC 

Edimício Silva, Katia Miguel, Maria Inês Rocha, Luciana Virgílio e Teresinha Morais 

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

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHLW5SS1BCNjY4MGM/view?usp=sharing
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
mailto:proemi@educacao.sp.gov.br
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
mailto:proemi@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 14: DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DA VC  

AGITA SÃO PAULO 

 

 

 

No dia 28 de julho, realizou-se a Videoconferência (VC) sobre o Agita São Paulo – Agita Galera, 

a qual  está disponível para promoção do evento a ser realizado na última sexta feira do mês 

de agosto (28 de agosto). A VC foi editada e está disponível na biblioteca da Rede do Saber, 

com acesso direto aqui.    

 

De acordo com a informação da Rede do Saber, segue a seguinte orientação: “Para ciência, 

informo que o material que está sendo enviado (link) poderá ser utilizado somente em 

programa de capacitação, 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.”(Marina Perroud) 

 

Assim, considerando as orientações acima, a VC está à disposição da Diretoria Regional de 

Ensino para a promoção do evento Agita São Paulo junto a sua jurisdição, formação dos 

professores, professores coordenadores e gestores que não puderam assisti-la ao vivo. 

 

CEFAF/ EQUIPE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Sérgio Silveira 

Tel.: 11-3351-0169 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/AGITA_GALERA_28_07_15.wmv
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INFORMAÇÃO 15: PROJETO AFREAKA 

 

 

 
O Projeto Afreaka convida os professores da rede pública estadual a participarem da Oficina 

de Formação “A África nas escolas, uma abordagem sem estereótipos”. O objetivo é reunir 

professores e a comunidade, para que o material possa ser apresentado e discutido, 

articulando os conteúdos produzidos pelo Afreaka aos conteúdos curriculares da educação 

básica. Para isso, os participantes receberão um livro didático digital com material educativo 

inédito, que junta a força da informação e da imagem artística para combinar o didático ao 

lúdico para a aplicação das Leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008.  

 

O projeto, contemplado pelo edital PROAC, é uma promoção da Secretaria de Estado da 

Cultura, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Coordenadoria de Assuntos 

Comunitários da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Serão 6 da 

mesma oficina, que ocorrerão nos seguintes locais e horários: 

 São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 03/11/2015 (terça-feira) - das 19h às 23h. 

 São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 05/11/2015 (quinta-feira) - das 13h às 17h. 

 São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 10/11/2015  (terça-feira) - das 08h às 12h. 

 Campinas, Unicamp (Centro de Convenções) - 27/11/2015 (sexta-feira) - das 08h30 às 

12h30. 

 Campinas, Unicamp (Centro de Convenções) - 27/11/2015 (sexta-feira) - das 13h30 às 

17h30. 

 São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 28/11/2015 (sábado) - das 08h às 12h. 

 

Cada inscrito deve escolher apenas um horário, já que o tema da oficina será o mesmo. Para 

as oficinas de São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, são 125 vagas para professores e 50 

vagas para o público geral. Para as oficinas de Campinas, na Unicamp, são 240 vagas para 

professores e 100 para o público geral.  
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As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Aqueles que se inscreverem depois da 

lotação, receberão um e-mail informando a posição na lista de espera. Para fazer sua 

inscrição, preencha o formulário aqui. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail cultura@afreaka.com.br ou pelo telefone 

11-3676-0583, ou ainda, pela página do Projeto. 

 

 

CAESP/NINC – EQUIPE DE ERER 

Édina Rosa e Renato Botão 

E-mail: edina.rosa@educacao.sp.gov.br e renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br 

 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 16: PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

 
Tendo em vista a continuidade dos trabalhos da equipe de Educação para as Relações Étnico-

Raciais (ERER), do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (SEE-SP), com a finalidade de diagnosticar a aplicação da Lei nº 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", solicitamos aos Srs. Dirigentes Regionais de Ensino, que providenciem aos 

PCNP interlocutores da temática “Educação para as Relações Étnico-Raciais”, o 

preenchimento deste formulário, impreterivelmente, até o dia 21 de agosto de 2015, uma 

sexta-feira. 

  

 Certos de sua compreensão e desde já agradecendo pela colaboração, nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

CAESP/NINC – EQUIPE DE ERER 

Édina Rosa e Renato Botão 

E-mail: edina.rosa@educacao.sp.gov.br e renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lFSwM_0tDH1yt3S5acZDfFYSqev7fFASQ6h_v-g7e8I/
https://docs.google.com/forms/d/1lFSwM_0tDH1yt3S5acZDfFYSqev7fFASQ6h_v-g7e8I/
mailto:cultura@afreaka.com.br
http://www.afreaka.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
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INFORMAÇÃO 17: BOLSA ALFABETIZAÇÃO –  

ENCAMINHAMENTO DOS ALUNOS PESQUISADORES ÀS 

UNIDADES ESCOLARES 

 

 

 

A Equipe do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI) comunica aos 

Supervisores de Ensino e PCNP dos Anos Iniciais que, durante os próximos dias, os alunos 

pesquisadores se apresentarão nas Diretorias de Ensino para serem encaminhados às 

Unidades Escolares. 

 

Os alunos pesquisadores estarão de posse do documento de encaminhamento timbrado e 

assinado, entregue pela Instituição de Ensino Superior- IES, e optarão pela Unidade Escolar na 

qual pretendem atuar. Após a escolha, deverá ser entregue ao aluno pesquisador o protocolo 

de encaminhamento, gerado no site do Programa, para apresentação na Unidade Escolar. 

Solicitamos que todos os alunos pesquisadores recebam orientações com relação ao 

Programa Bolsa Alfabetização (fundamentação teórica, propósitos e atribuições dos alunos).  

 

Para estes primeiros dias de atendimento aos alunos pesquisadores, indicamos que as 

Diretorias de Ensino funcionem com plantão para todos os dias da semana, com o intuito de 

agilizar a apresentação nas Unidades Escolares. Após esse período inicial, o cronograma de 

atendimento será retomado normalmente. 

 

Organizado o cronograma de atendimento aos alunos pesquisadores, favor enviar os dias, 

horários e responsáveis para os e-mails indicados abaixo. 

 

 

CEFAI 

Marília, Marisa e Luciana 

E-mail: marilia.maiani@fde.sp.gov.br, marisa.garcia@fde.sp.gov.br e luciana.souzasantos@educacao.sp.gov.br 
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INFORMAÇÃO 18: PROGRAMAS ENSINO MÉDIO INOVADOR 

(PROEMI)  E MAIS EDUCAÇÃO  

 

 

  

A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação tem promovido estudos e debates 

sobre as metas estabelecidas no PNE com foco na Educação Integral – Meta 6 e sobre a Base 

Nacional Comum Curricular. 

 

Nessa perspectiva, convidamos os Interlocutores das Diretorias de Ensino responsáveis pelos 

programas federais e os Gestores das unidades escolares participantes para assistirem, em 

conjunto, à web conferência sobre o tema “Educação Integral no contexto da Base Nacional 

Comum Curricular”, que será realizada no dia 19 de agosto de 2015, das 15h às 16h30, no 

Portal do MEC. 

  

Dúvidas preliminares poderão ser encaminhadas previamente para o e-mail 

educacaointegral@mec.gov.br até às 17h do dia 18 de agosto de 2015, para os 

encaminhamentos necessários. Contamos com sua participação. Clique aqui para acessar a 

Programação. 

  

CPRESP / PROGRAMAS MEC 

Edimício Silva, Katia Miguel, Maria Inês Rocha, Luciana Virgílio e Teresinha Morais 

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

 

 

http://portal.mec.gov.br/educacaointegral/transmissao
mailto:educacaointegral@mec.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNXktZHUxUXhnOXc/view?usp=sharing
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
mailto:proemi@educacao.sp.gov.br

