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INFORMAÇÃO 01:  Iniciativa Educadores do Brasil  - 

Prêmios Gestão Escolar e Professores do Brasil . 

 

A Coordenação Estadual da "Iniciativa Educadores do Brasil" solicita que todas as Diretorias de 

Ensino  informem os dados dos Supervisores de Ensino responsáveis pelos Prêmios Gestão Escolar e 

Professores do Brasil em sua Diretoria de Ensino e Região. 

A "Iniciativa Educadores do Brasil" unificou ambos os prêmios; o "Prêmio Professores do Brasil" é 

anual e terá sua 10ª edição em 2016. Já o Prêmio Gestão Escolar tornou-se, desde 2014,  bianual, 

funcionando da seguinte forma: nos anos ímpares concentram-se o processo seletivo das escolas e a 

premiação, enquanto, nos anos pares, são promovidas ações de formação para os gestores inscritos 

no ano anterior com o PGE. 

Solicitamos o preenchimento da planilha até o dia 29/01/2016.  

Contato:  

Renata Libardi  renata.libardi@educacao.sp.gov.br 

Telefone: 33510017 ramal:1017 

 

 

 

INFORMAÇÃO 02: Divulgação da publicação Boas 

Práticas na Perspectiva da Educação Especial 

Inclusiva no site do CAPE  

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE informa que a publicação Boas Práticas na 

Perspectiva da Educação Especial Inclusiva já se encontra disponível no site do CAPE no link: 

http://cape.edunet.sp.gov.br/cape_arquivos/boas_praticas.asp 

Boa leitura a todos. CAESP / CAPE  
E-mail: cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br / Tel.: 11-3351-0070  
 
 

https://drive.google.com/open?id=1e784Z-_XUfqL1X0gtJGsOQAf03a6H7x7tzp_D9c7A0E
mailto:renata.libardi@educacao.sp.gov.br
http://cape.edunet.sp.gov.br/cape_arquivos/boas_praticas.asp
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INFORMAÇÃO 03:  PNLD 2016 -  Solicitação de livros 
didáticos para escolas novas 

Srs. Dirigentes, 

Informamos que entre 25 e 29 de janeiro/2016 inicia-se o período de validação dos pedidos de 
livros didáticos da Reserva Técnica do PNLD realizados pelas escolas e o de solicitação de livros para 
escolas novas. Essa etapa é realizada apenas pelo CEFAF/Programas de Livros. Por isso, solicitamos às 
Diretorias de Ensino que: 

 
- realizem o máximo de remanejamento possível, antes de solicitar livros do PNLD, para evitar 

sobras e consequente desfazimento de material sem uso; 
- enviem planilha com os pedidos de livros para as escolas novas, contendo as seguintes 

informações: 

 

- enviem planilha com os pedidos de reserva técnica para as escolas que perderam o prazo para 
digitar sua solicitação, que foi de 18 a 22/janeiro/2016, uma vez que o sistema apresentou problemas 
de acesso, contendo as mesmas informações acima. Quanto às escolas que preferirem solicitar livros 
nos próximos períodos, informamos que o cronograma do sistema PDE Interativo está mantido e será 
aberto nos meses de fevereiro e março, conforme apresentado no Boletim CGEB nº 126/2016 - 
Informação 02. 

Solicitamos essas informações, bem como as orientações disponíveis no portal do FNDE, em 
www.fnde.gov.br > Programas > PNLD > Apoio à Gestão, sejam repassadas para as escolas sob 
jurisdição de sua Diretoria de Ensino e, para maiores esclarecimentos, entrem em contato com Aidê 
Magalhães, por meio do email aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br. 

  
CEFAF / PROGRAMA DE LIVROS  
Aidê Magalhães  

mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 04:  PROGRAMA PDE ESCOLA - 2014  

Informamos que o repasse da segunda parte do recurso proveniente do Programa PDE Escola, 
preenchido e validado em 2014 na plataforma PDE Interativo está disponível nas contas das escolas, 
desde 11/01/2016.  

As unidades escolares, conforme lista anexa,  devem dar continuidade ao que foi planejado em 
seus Planos Estratégicos, disponíveis na plataforma http://pddeinterativo.mec.gov.br 

Entre essas, há um grupo de escolas cujos planos foram parcialmente perdidos, e portanto, devem 
replanejar os valores do saldo, enviar o mesmo para análise desta Secretaria, até o dia 12 de Fevereiro, 
aos cuidados de Luciana Virgilio (luciana.souza@educacao.sp.gov.br), antes de iniciar a utilização do 
recurso. Segue anexa a lista com as dez escolas.  

 
CEFAF 

Luciana Virgilio  e Teresinha Morais – proemi@educacao.sp.gov.br 
 

 

 

INFORMAÇÃO 05:  PROCEDIMENTOS PARA O 
CUMPRIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 
27.139/2000 - CUSTEIO DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO 
PARA AUTISTAS  

O Centro de Atendimento Pedagógico Especializado – CAESP, por intermédio do Núcleo de 

Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, comunica a todas as Diretorias de Ensino sobre os 

procedimentos a serem executados para o 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. 

Esclarecemos que a execução destes procedimentos, que seguem no documento orientador 

anexo, tem por objetivo otimizar o atendimento dos requerentes com vistas a dar maior agilidade às 

solicitações, tendo em vista que a Ação prevê um prazo de 30 dias para atendimento das habilitações. 

Caso isto não ocorra, há previsão de multa diária a ser cobrada da Fazenda Pública, incorrendo em 

responsabilização da Secretaria da Educação.   

Logo, convém reiterar, dada a amplitude desta situação, que todos e não somente as equipes 

de Educação Especial das Diretorias de Ensino (Supervisor de Ensino e PCNP responsável pela 

Educação Especial), devem ser considerados corresponsáveis na correta orientação à população, 

inclusive as equipes gestoras das Escolas.  

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYVVlSVBXQ0Qtb2c/view?usp=sharing
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMG1nZnFrY25XMXc/view?usp=sharing
mailto:proemi@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWmNVa21kREJsdWs/view?usp=sharing


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 6 de 6 

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

esclarecimentos. 

Equipe CAESP/CAPE  

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

 

 

 

INFORMAÇÃO 06:  MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 
"EJA - MUNDO DO TRABALHO" - 2º SEMESTRE DE 
2016  

Solicitamos às Diretorias de Ensino que não responderam o formulário CLIQUE AQUI, 

publicado no Boletim CGEB nº 125, de 11/01/2016, que nos enviem as informações solicitadas, 

impreterivelmente, até o dia 03/02/16, referentes à projeção da quantidade de material necessária 

para o 2º semestre de 2016 das escolas que mantêm classes de EJA – Ensino Fundamental – Anos 

Finais. 

Para apoiar esta projeção, estamos encaminhando a planilha anexa, com a quantidade de 

material que cada escola recebeu/receberá neste primeiro semestre de 2016, além dos quantitativos 

das unidades prisionais, sendo estes entregues nas Diretorias de Ensino, inclusive reserva técnica. 

 Orientamos que as Diretorias de Ensino utilizem suas reservas técnicas e potencializem o 

remanejamento dos materiais entre suas escolas sempre que possível. 

 Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Adriana Oliveira pelo telefone (11) 3351-

0080 ou e-mail: adriana.oliva@educacao.sp.gov.br.  

 

mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/1BCtk8r_mmsCQBAgHihaNoZdE05ysOisC3QNfuKscw8U/viewform?usp=send_form
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHOFAzSkgzbXNmX0k/view?usp=sharing
mailto:adriana.oliva@educacao.sp.gov.br

