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INFORMAÇÃO 01: Curso de Extensão em Pedagogia 

Hospitalar - UNIFESP. 

 

 
Para as Diretorias de Ensino - CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO 

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

inscrições para o Curso de Extensão em Pedagogia Hospitalar estarão abertas do dia 01/02/2016 ao 
dia 04/03/2016. 

 
O curso, oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP, é gratuito, tem duração de 120 horas 

e as aulas serão às segundas-feiras, das 13h às 17h, no período de 14/03/2016 a 28/11/2016.  
 
Como pré-requisito, o candidato deverá ter concluído integralmente o curso de Pedagogia.    

 
Para inscrições e maiores informações, consultar o folder de divulgação anexo.  
 

 
 
CAESP/CAPE 
cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 02: PNLD  -  RESERVA TÉCNICA DE LIVROS 

DIDÁTICOS 

 

 

Srs. Dirigentes, 

Informamos o início do período para solicitação de reserva técnica dos livros didáticos do 
Programa Nacional do Livro Didático, cujo acesso estará disponível para as escolas a partir do dia 18 de 
janeiro. No entanto, solicitamos a colaboração no sentido de promover o remanejamento interno, 
caso haja falta ou sobra de livros didáticos do PNLD em escolas sob sua jurisdição. Os livros que 
sobram em uma escola devem ser direcionados àquelas onde haja falta de livros. 

Caso a transferência de livros entre as unidades escolares não seja suficiente, as escolas devem 
solicitar atendimento por meio da reserva técnica. Para isso, as escolas devem acessar o PDE 
Interativo, por meio do portal pdeinterativo.mec.gov.br, a fim de informar as quantidades de livros 
que desejam receber em seu próprio endereço. Em seguida, faremos a análise e validação dos pedidos 
de cada escola e em caso de dúvidas, solicitaremos esclarecimentos às Diretorias de Ensino. O sistema 
estará disponível para pedidos de livros do PNLD em três períodos, conforme cronograma abaixo: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/index.php/acoes/cursos-de-extensao-e-eventos/apresentacao
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Períodos 
Mês de 

Início 
Acesso da Escola Acesso da Secretaria 

1º Período Janeiro 18/01 a 22/01/2016 25/01 a 29/01/2016 

2º Período Fevereiro 15/02 a 03/03/2016 07/03 a 21/03/2016 

3º Período Março 28/03 a 14/04/2016 18/04 a 03/05/2016 

Solicitamos que repassem essas informações, bem como as orientações disponíveis no portal do 
FNDE (em www.fnde.gov.br > Programas > PNLD > Apoio à Gestão), para as escolas sob jurisdição de 
sua Diretoria de Ensino. 

Para maiores esclarecimento, entrem em contato com Aidê Magalhães, no email 
aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br. 

  
CEFAF / PROGRAMA DE LIVROS  
Aidê Magalhães  

 
 

 

 

INFORMAÇÃO 03:  SEMANA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO 

CONTRA A DENGUE 

Em novembro de 2015 a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), da Secretaria de 
Estado da Saúde, propôs a realização da Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue, como 
forma de intensificar ações de prevenção e de controle da dengue em casas, escolas, locais de trabalho 
e demais ambientes. 

Tendo em vista o verão chuvoso e o aumento dos riscos, a mobilização deve continuar, e a escola 
tem papel importante, pois conta com o potencial multiplicador de estudantes junto às famílias. 

Mantém-se a orientação para que os gestores: 1) agendem vistorias com as Regionais da SUCEN 
(ou SUVIS - Supervisões de Vigilância em Saúde, no caso do Município de São Paulo); e 2) no período 
que antecede as aula, realizem ações de conservação do prédio escolar e suas dependências, 
observando as recomendações preconizadas pela SUCEN.  

Para contribuir para o planejamento e desenvolvimento de ações preventivas que atendam as 
diferentes regiões, reencaminhamos o cartaz Dengue 2015 e a apresentação da SUCEN sobre a 
situação epidemiológica e de infestação do mosquito no estado de São Paulo. 

Estas e outras informações contidas nos links abaixo poderão contribuir para o planejamento de 
ações a serem desenvolvidas em suas regiões. 

Plano de Controle da Dengue – HTTP://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue13_Plano2013-
2014.pdf 
SUCEN – HTTP://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-decontrole-de-endemias 
Centro de Vigilância Epidemiológica – HTTP://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/cve_dengue.html 

Caso necessário, estamos à disposição para esclarecimentos. 
CEFAF/Equipe Curricular de Ciências 

 
Eleuza Guazzelli e Gisele Mathias 

eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br e gisele.mathias@educacao.sp.gov.br 

mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHZUVEVXNPN0NWTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMFpvRlkzaUxhS3M/view?usp=sharing
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue13_Plano2013-2014.pdf
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue13_Plano2013-2014.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-decontrole-de-endemias
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/cve_dengue.html
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INFORMAÇÃO 04: PLATAFORMA  PDDE  INTERATIVO  –  

PROGRAMAS  FEDERAIS  MEC 
 

Informamos que o Diagnóstico 2015 encontra-se aberto para preenchimento até o dia 
29/02/2016. Ele é obrigatório para todas as unidades escolares, mesmo aquelas que não participam 
dos Programas Federais.  

Esse preenchimento é importante para termos o perfil pedagógico, administrativo e financeiro das 
unidades escolares estaduais.  

Recentemente foi introduzido no Diagnóstico a escolha dos problemas críticos a serem apontados 
na Síntese do Diagnóstico (aba 7), que posteriormente serão  utilizados para viabilizar as melhorias, 
através do preenchimento do Plano Integrado.  

Dessa forma, foi reaberto o Diagnóstico para as escolas que já estavam finalizadas, com 
preenchimento de 100%.  

A escola deverá selecionar os problemas que julgar críticos para o aumento da eficiência de suas 
ações e alcance de suas metas institucionais. Depois de marcar todos os problemas que desejar, a 
escola deve salvar a tela e finalizar o diagnóstico novamente. 

 

CEFAF/CPRESP 
Programas MEC: Edimício, Katia e Inês – programasmec@educacao.sp.gov.br 
Ensino Médio Inovador: Luciana e Teresinha – proemi@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO 05: PROGRAMAS  FEDERAIS  MEC  

 
 
Todas as Diretorias de Ensino devem formalizar a equipe de interlocutores responsáveis por 

acompanhar as orientações sobre os Programas Federais e repassá-las às unidades escolares de sua 
jurisdição. A equipe deve conter um mínimo de 3 pessoas, preferencialmente dos núcleos de 
supervisão, pedagógico e financeiro.  

Os programas são: Atleta na Escola, Escola Acessível, Escola Sustentável, Escola do Campo, Mais 
Educação, Mais Cultura, PDE Escola e Ensino Médio Inovador-ProEMI.  

Solicitamos o preenchimento da planilha que segue anexa, e a devolução da mesma via correio 
eletrônico para luciana.souza@educacao.sp.gov.br até o dia 29/01/2016.  

 
 

CEFAF/CPRESP 
Programas MEC: Edimício, Katia e Inês – programasmec@educacao.sp.gov.br 
Ensino Médio Inovador: Luciana e Teresinha – proemi@educacao.sp.gov.br 

 
 
 
 

mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
mailto:proemi@educacao.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
mailto:proemi@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 06: PROJETO “SEMEAR CIÊNCIA”  

 

 
Informe dirigido às seguintes Diretorias de Ensino: São Carlos; São Bernardo do Campo; Miracatu; 

José Bonifácio; Guaratinguetá; Caraguatatuba; Itararé; Mauá; Tupã; São José do Rio Preto; Santos; 
Santo Anastácio; Bauru; Andradina; Leste 3; Presidente Prudente; Sul 1; Suzano 

 
Dando continuidade à segunda campanha do Projeto “Semear Ciência”, voltado para a disciplina 

de Biologia e realizado em parceria com o Instituto de Biociências da USP, o IB/USP disponibilizou 
envelopes contendo três conjuntos de cartazes (nove cartazes ao todo) com o tema “Está no DNA?”, 
atendendo à demanda solicitada pela DE. No caso das Diretorias que manifestaram interesse e ainda 
não receberam o material, informamos que o mesmo será encaminhado nos próximos dias e deverá 
chegar em breve. Os envelopes que contém os nove cartazes deverão ser distribuídos para as Escolas 
de Ensino Médio (um envelope para cada escola).  

O número de malotes contendo os envelopes que cada DE irá receber depende do número de 
escolas envolvidas com o Projeto e, assim, é possível que a DE receba vários malotes do material. 

Para maiores informações, encaminhamos em anexo a carta de apresentação do Projeto da Profª 
Drª Eliana Dessen do Departamento de Genética do IB/USP. 

Caso ainda permaneçam dúvidas, entrar em contato com a Equipe Curricular de Biologia da SEE-
SP, por meio do e-mail helen.nomura@educacao.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 3351-0123. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHRVB1UlFYY1lCeGM/view?usp=sharing
mailto:helen.nomura@educacao.sp.gov.br

