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INFORMAÇÃO 01: ESCOLA DA FAMÍLIA –  REVISTA 

ELETRÔNICA (IN)FORMAÇÃO Nº 05 –  EDIÇÃO ESPECIAL DE 

ANIVERSÁRIO  

 

 

É com alegria que divulgamos a nossa revista eletrônica nº 05, dessa vez escrita em coautoria 

com educadores, universitários, parceiros, voluntários e pessoas das comunidades, por 

ocasião do aniversário de 12 anos do PEF.  

 

Ela poderá ser acessada clicando aqui.  Assim, poderá ser lida na tela, baixada ou impressa 

(frente e verso), para que seja compartilhada com todos. 

 

Agradecemos imensamente pelos textos e fotos encaminhados à Coordenação Geral, que tão 

bem representam os propósitos do Programa. Há doze anos, ele nascia tímido, mas repleto de 

habilidades e talentos que despontariam a cada final de semana. 

 

Por favor, repassem este comunicado e o arquivo da revista a todos e, principalmente, aos 

coautores. Assim, cada um poderá reavaliar a importância desse Programa, que tem coração, 

cérebro e alma. Parabéns a todos nós!!!!!! 

 

CPRESP – EQUIPE ESCOLA DA FAMÍLIA 

Ana Maria Stuginski e Wilson de Tarso Gonçalves Araújo 

E-mail: escoladafamilia.see@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 02:  AÇÕES DE PREVENÇÃO AO HPV  –  

VACINAÇÃO ESTADUAL 

 

 

O Papilomavírus Humano - HPV é um vírus que infecta a pele e/ou mucosas. Alguns tipos de 

HPV, considerados de alto risco, podem provocar câncer de colo de útero. Outros tipos podem 

causar lesões de pele ou mucosas, como verrugas que, habitualmente, regridem por ação do 

sistema imunológico. O vírus HPV é contagioso e sua transmissão ocorre por contato direto 

com a pele ou mucosa infectada, sendo a principal forma a via sexual.  

https://drive.google.com/file/d/0B5x7wKbgDSusTFRyRWFpaE5NSjA/view?usp=sharing
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No ano de 2011, segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA, 5.160 mulheres morreram no 

Brasil devido ao câncer de colo de útero. A vacinação contra o HPV foi iniciada no Brasil em 

março de 2014, abrangendo adolescentes com 11, 12 e 13 anos de idade, com a aplicação de 

vacina quadrivalente, ou seja, que protege contra os tipos de vírus responsáveis pelas 

verrugas genitais e câncer de colo de útero. O esquema completo de vacinação é de 3 doses, 

com intervalo de 6 meses entre a primeira e segunda dose, e a terceira dose após 5 anos. 

 

Neste segundo semestre, as Secretarias de Estado da Educação e da Saúde darão 

continuidade à ação de vacinação contra o HPV para as meninas de 09 a 11 anos. A primeira 

etapa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde - UBS e nas escolas públicas e privadas em 

março de 2015. Nesse período foram vacinadas meninas com 9, 10 e 11 anos de idade. Agora, 

nessa segunda etapa, será aplicada a 1ª dose da vacina para as meninas que eventualmente 

não foram vacinadas e a 2ª dose para aquelas que já se vacinaram em março. 

 

A vacina contra HPV é uma importante estratégia de prevenção ao câncer de colo do útero, 

tendo mostrado maior efetividade se aplicada em esquema de três doses para meninas a 

partir dos 9 anos de idade. Destacamos a importância do planejamento conjunto 

Educação/Saúde para o desenvolvimento desta ação de imunização contra o HPV como 

estratégia de prevenção, tendo em vista o alcance de maior cobertura vacinal.  

 

Enfatizamos que o envolvimento de toda a equipe da escola é fundamental, seja na 

informação e divulgação aos pais sobre a vacina e sua aplicação, seja junto às alunas com o 

apoio dos devidos esclarecimentos dos profissionais da área de saúde. Assim, contamos com a 

contribuição dos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Ciências, Biologia, de 

Projetos Especiais e dos Anos Iniciais, no sentido de orientar a equipe escolar para esse 

esquema de vacinação. 

 

O assunto foi abordado em videoconferência apresentada pela Rede do Saber, em 26 de 

fevereiro de 2014, denominada Debates sobre Educação em Saúde – Tema IX – Prevenção ao 

HPV – Vacinação, com a presença da Dr.ª Helena Sato, Diretora Técnica da Divisão de 
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Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, e da Dr.ª Albertina Duarte, Coordenadora do 

Programa Saúde do Adolescente. Esta videoconferência estará disponível na videoteca da 

Rede do Saber.  

 

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar a todas as Diretorias de Ensino pela 

articulação com as Unidades de Saúde e pelo empenho e trabalho realizado nas ações de 

vacinação desde 2014.  Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 

 

  CEFAF 

Eleuza Guazzelli e Gisele Mathias Nanini 

E-mails: eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br e gisele.mathias@educacao.sp.gov.br / Tel.: 3351-0000 R. 1210 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO 03: EDUCAÇÃO ESPECIAL –  PUBLICAÇÃO DE 

TRABALHOS DE BOAS PRÁTICAS 

 

 

Em complementação à Informação nº 08 publicada no Boletim CGEB nº 107, de 24.08.2015, 

apresentamos a máscara para facilitar a formatação dos trabalhos, conforme quesitos 

indicados pela Comissão Organizadora.  Cabe ressaltar, que o texto é o mesmo já apresentado 

no supracitado Boletim. Entretanto, o objetivo é apresentar um molde para colaborar com os 

interessados em participar nesta ação.   

 

CAESP / CAPE 

E-mail: cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0070 

 
 
 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO 04:  LICENÇAS DO LEITOR DE TELA VIRTUAL 

VISION PARA OS PCNP  DE TECNOLOGIA 

 

 

Ampliando a parceria da Secretaria de Estado da Educação com a Micropower, serão 

oferecidas licenças gratuitas do leitor de tela Virtual Vision aos Professores Coordenadores 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVFgxUzlrZU9UTnM/view?usp=sharing
http://www.micropower.com.br/
http://www.virtualvision.com.br/
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dos Núcleos Pedagógicos de Tecnologia de todas as Diretorias de Ensino. A concessão visa 

oferecer a esse profissional da Rede Estadual, os subsídios para dar apoio aos professores de 

sala de recursos na área da deficiência visual e a seus alunos, na instalação e uso do 

programa. 

 

Essa licença será intransferível e de uso pessoal, fornecida pela Micropower sem nenhum 

custo ao PCNP, e não terá limite de tempo. Para que instale o Virtual Vision em seu 

computador pessoal (desktop ou notebook), será necessário realizar um registro junto à 

Micropower. Para tanto, o PCNP receberá um e-mail da Micropower com todas as orientações 

sobre como baixar, instalar e registrar o programa. 

 

Solicitamos que seja encaminhado ao e-mail informado abaixo, os seguintes dados do PCNP 

de Tecnologia do Núcleo Pedagógico de sua Diretoria de Ensino: nome Completo, CPF,  e-mail, 

telefone para contato. 

 

Ações como esta, vão ao encontro de uma política de inclusão que valoriza e oferece as 

condições para que pessoas com deficiência possam ter seu pleno desenvolvimento 

pedagógico e profissional na rede pública de São Paulo, em igualdade de oportunidades. 

 

CAESP/CAPE 

Danilo Namo 

E-mail: danilo.namo@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0144 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 05: ESTUDOS SOBRE A DEFICIÊNCIA –  MESAS 

REDONDAS 

 

         

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE informa, para fins de divulgação, que 

estão abertas as inscrições para o evento "Estudos sobre a Deficiência - Mesas Redondas" que 

será realizado em 07 de Novembro de 2015, no Hotel Mercure, Espaço Immensitá, no bairro 

de Santana (São Paulo). As Mesas Redondas são temáticas e compostas por reconhecidos 
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especialistas nos respectivos assuntos. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis somente 

150 vagas por Mesa. 

 

Mesa 1 - Doença ou deficiência: fronteiras e novas emergências  

 9h30 – 11h30 

 Roberto Bíscaro, Ana Rita de Paula e Lívia Barbosa 

Mesa 2 - Deficiência, sentidos e representação  

 13h00 – 15h00 

 Andrea Cavalheiro e Eudenia Magalhães 

Mesa 3 - Deficiência, Sustentabilidade e Mobilidade  

 16h00 – 18h00 

 Marcos de Sousa e Cor van Honk 

 

Maiores informações e inscrições no site do evento. Realização: Governo do Estado de São 

Paulo e Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

CAESP / CAPE 

E-mail: cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0070 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 06: PESQUISA SOBRE O ATENDIMENTO DOS 

CAPES REGIONAIS 

 

         
 

Solicitamos às Equipes de Educação Especial das Diretorias de Ensino que preencham esta 

pesquisa sobre o atendimento realizado pelas Equipes Multidisciplinares nos polos dos CAPE 

Regionais. As respostas devem ser encaminhadas até o dia 04 de setembro de 2015. 

 

CAESP/CAPE 

Vivian de Almeida 

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

 
 

http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/estudossobredeficiencia
https://docs.google.com/forms/d/1_YJumcdA0IkFlDr4V08EIFY2n94OPRkRv9OVLt2HNRQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1_YJumcdA0IkFlDr4V08EIFY2n94OPRkRv9OVLt2HNRQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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INFORMAÇÃO 07: OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA –  

ESCREVENDO O FUTURO 

 

 

A equipe de Língua Portuguesa informa que o Portal Escrevendo o Futuro está divulgando as 

ações de formação para o desenvolvimento do currículo, realizadas em 2015 pela SEE em 

parceria com o Cenpec e a Fundação Itaú Social.   

 

Além das notícias sobre o assunto, é uma excelente oportunidade para rever a 

videoconferência, realizada em 14 de maio, com a Profª Margarete Schlatter: “Aprender e 

ensinar a ler: aventura, desafio e parceria”. 

  

Na sequência, não perca também, a reapresentação da VC de 25 de junho, com o Prof. 

Joaquim Dolz: “Projetos e atividades para o ensino da oralidade”, exclusiva para a rede 

pública estadual de São Paulo, e parte do Projeto Mediação e Linguagem, que promoverá a II 

Mostra Virtual em outubro próximo. Acesse o link indicado e aproveite!   

 

CEFAF / EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Rozeli Frasca Bueno Alves 

E-mail: rozeli.bueno@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 08: INÍCIO DA ESCOLHA DE LIVROS 

DIDÁTICOS DO PNLD  2016 

 

         
 

Fiquem atentos quanto ao período de escolha e digitação dos livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD 2016 Anos Iniciais, que será de 28 de agosto a 08 de 

setembro de 2015. Esses livros didáticos destinam-se a alunos e professores do Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais.  

 

Informações sobre o processo de escolha foram apresentadas na Videoconferência 

"Orientações para a escolha de livros didáticos do PNLD 2016 - Anos Iniciais do Ensino 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-a-olimpiada/artigo/1836/parcerias-entre-escrevendo-o-futuro-e-secretarias-de-educacao-a-experiencia-com-a-rede-estadual-de-sao-paulo
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Fundamental", disponível na Videoteca da Rede do Saber (utilizem apenas o navegador 

Internet Explorer).  

 

Além disso, pesquisem o Guia de Livros Didáticos do PNLD 2016 e demais orientações do 

FNDE/MEC, no portal do FNDE e utilizem o "Fale Conosco" no Portal da SEE > Programas e 

Projetos > Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2016, para dúvidas e outras 

informações auxiliares ao processo de escolha. 

 

O FNDE não enviou, ainda, as novas senhas para o monitoramento das escolhas, a ser 

realizado pelas Diretorias de Ensino. Assim sendo, tentaremos utilizar as senhas antigas. 

Qualquer dúvida, entrem em contato com Aidê ou Ítalo. 

 
  

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 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO 09: DESFILE CÍVICO-MILITAR –  07 DE 

SETEMBRO 

 

         
 

 

Atenção! Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino de Centro Sul; Guarulhos Norte; 

Guarulhos; Itapecerica da Serra; Itaquaquecetuba; Norte 1; Norte 2; Osasco; Pirassununga; 

Sorocaba; Sul 2; Sul 3; Sul; Votorantim.  

 
 

Encaminhamos orientações para o Desfile Cívico Militar em comemoração à Independência 

do Brasil, que ocorrerá no dia 7 de setembro de 2015, no Sambódromo do Anhembi, em São 

Paulo.   

 
  

CPRESP/EQUIPE PROGRAMAS MEC 

Kátia, Edimício e Maria de Fátima 

E-mail: katia.miguel@educacao.sp.gov.br, edimicio.silva@educacao.sp.gov.br e 

maria.fatima@educacao.sp.gov.br  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/guia-pnld-2016
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVkFnQlJ6SjJzdm8/view?usp=sharing
mailto:katia.miguel@educacao.sp.gov.br
mailto:edimicio.silva@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 10: PESQUISA DE INTENÇÃO DE 

CONTINUIDADE –  PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADOS –  

MUNICÍPIOS SPFE E LER 

 

         
 

A Secretaria de Estado da Educação - SEE desenvolve, desde 2009, o Programa de Integração 

Estado/Município, visando a implementação dos Programas “Ler e Escrever” e/ou “São Paulo 

Faz Escola”, para o desenvolvimento de ações educacionais conjuntas que proporcionem a 

melhoria da qualidade da educação nas escolas das redes públicas estadual e municipais, de 

acordo com Decreto nº 59.863, de 29 de novembro de 2013 que dá nova redação a 

dispositivos do Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, alterado pelo Decreto nº 55.145, 

de 10 de dezembro de 2009.  

 

O Programa prevê a distribuição de material para professores e alunos das redes estadual e 

municipais, desde que conveniadas, com o objetivo de auxiliar o trabalho docente em sala de 

aula. 

 

Para tanto, disponibilizará, no período de 08 a 16 de setembro, neste endereço, uma 

pesquisa de intenção de continuidade em 2016 dos convênios celebrados em 2015 entre as 

prefeituras paulistas e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Programa de 

Integração Estado/Município - Programas São Paulo Faz Escola e/ou Ler e Escrever. 

 

Essa etapa é fundamental para que a SEE possa coletar as informações necessárias para a 

continuidade dos convênios, bem como planejar a distribuição dos materiais do Programa 

“São Paulo Faz Escola”, antes do início do ano letivo de 2016.  

 

A pesquisa de intenção de continuidade está em consonância com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e esta Secretaria informa que os 

quantitativos dos materiais para os Convênios/2016 não poderão ultrapassar os números 

apresentados no Plano de Trabalho/2015. 

Assim, solicitamos que as Diretorias de Ensino reforcem, aos municípios já conveniados de sua 

jurisdição, a importância e necessidade desta pesquisa, além de continuar apoiando as 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/pesquisa
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prefeituras durante a realização da pesquisa. Solicitamos, ainda, que a Diretoria de Ensino 

oriente às prefeituras municipais, com convênio 2015 vigente, quanto ao preenchimento da 

pesquisa, inclusive atentando à Declaração que remete ao Decreto nº 59.863, de 29 de 

novembro de 2013: 

 Declaro a veracidade das informações desta pesquisa e estou ciente que os 

quantitativos apresentados serão os mesmos constantes no Plano de Trabalho, parte 

integrante do futuro convênio, uma vez que esses dados servirão de base para a 

distribuição dos materiais para o município.  

 Declaro ter ciência de que para esta pesquisa de intenção de continuidade, que está em 

consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 

04/05/2000, os quantitativos dos materiais para os Convênios/2016 não poderão 

ultrapassar os números apresentados no Plano de Trabalho/2015. 

 Declaro obediência ao disposto no Decreto 59.863, de 29/11/2013, que rege este 

Convênio e atenção especial ao cumprimento da Cláusula Terceira, item 2, alínea “g” 

(Programa Ler e Escrever),  e/ou “f” (Programa São Paulo Faz Escola) e do Decreto 

supra, que determina: “distribuir os materiais pedagógicos relativos ao programa "Ler 

e Escrever" para os professores e alunos das escolas da rede pública municipal, 

proporcionando sua utilização, não cabendo devolução dos mesmos à SECRETARIA; “. 

 Declaro que assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas, 

inclusive pelo preenchimento dos dados quantitativos e confirmo sua autenticidade, 

isentando assim, a SEE-SP de arcar com responsabilidades oriundas de digitação 

incorreta. 

 Declaro, ainda, que estou ciente da impossibilidade de alteração destas informações 

após o encerramento da pesquisa. 

 

Para auxiliar os trabalhos, sugerimos leitura dos documentos disponíveis aqui. 

 

 

 CEFAI/CEFAI 

LER: Fabiana e Luciana / E-mail: fabiana.porto@educacao.sp.gov.br e luciana.souza@educacao.sp.gov.br / Tel.: 

11-3351-0000 (r. 0261 e 0262) 

SPFE: Suely Bomfim / E-mail: programa.spfe@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0174 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7LYHz8FkcUHflhqQXFPV1pDNGlpOTF5NUZyckl2Y1QtU2RaLU1DNV9hNE1jSXRUdkszSWc&usp=sharing
mailto:fabiana.porto@educacao.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br

