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INFORMAÇÃO 01: CONVALIDAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA 

VIDA ESCOLAR 

 

 

 

  

Senhores Dirigentes, Diretores de CIE e NVE 
 
Solicitamos especial atenção ao Comunicado DGREM nº 02, encaminhado por e-mail em 

13/05/2015, sobre a Convalidação e Regularização da Vida Escolar do Aluno, que contém os 
principais procedimentos, competências e fundamentação legal.  

Comunicado neste link 
 

CVESC 

cgeb_dgrem_cvesc@educacao.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 02: DIA DO DESAFIO -  21ª EDIÇÃO  
 

 

 
O Dia do Desafio (Challenge Day) foi criado no Canadá e é difundido mundialmente pela 

The Association For International Sport for All (TAFISA), entidade de promoção do esporte 
para todos, sediada na Alemanha. 

Trata-se de uma campanha que mobiliza pessoas para que, juntas, possam adotar novos 
comportamentos, modificar hábitos sedentários e vivenciar atitudes para uma vida mais 
saudável, por meio das práticas físico-esportivas, respeitando as preferências, habilidades e 
limitações de cada um. Acontece anualmente na última quarta-feira do mês de maio, por 
meio de ações comunitárias. O SESC SP coordena o evento no Continente Americano desde 
2000. 

Dando continuidade às ações de sensibilização e conscientização de toda a comunidade 
escolar com relação aos inúmeros benefícios que a prática regular da atividade física traz a 
todos, a Secretaria de Estado da Educação apoia mais uma vez essa iniciativa do SESC (em 
parceria com as Prefeituras Municipais), incentivando a participação das Escolas Estaduais, no 
Dia do Desafio 2015, que será no próximo dia 27 de maio. Os eventos acontecerão em todos 
os municípios do Estado de São Paulo que se inscreveram oficialmente para o evento. Essa 
será a 21ª edição de uma campanha que incentiva a prática de esportes e atividades físicas, 
com inclusão de pessoas de todas as idades, em especial dos jovens, e se realiza por meio de 
uma competição amigável entre os municípios inscritos.  

https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrWWxDY3hzZUlfWmc/view?usp=sharing
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Maiores informações, inclusive sobre quais cidades estarão competindo, podem ser 
obtidas por meio do site: http://www.sescsp.org.br/diadodesafio 

Sugerimos às DE que solicitem às Escolas, para possível acompanhamento, o envio 
antecipado da programação do seu Dia do Desafio, planejada em conjunto pelos 
Coordenadores Pedagógicos e professores. Para que a participação seja válida, todos devem 
realizar no mínimo 15 minutos de atividades físicas variadas, que tanto podem ser as das aulas 
de Educação Física do dia [realizadas pelos alunos no horário da própria disciplina, 
coletivamente no pátio da escola, na entrada dos turnos da manhã e da tarde]. Vale lembrar 
que essas atividades deverão ser acompanhadas de uma contextualização, uma vez que o “Dia 
do Desafio” é um dia de reflexão e de celebração da importância da atividade física para a 
saúde dos indivíduos e que as atividades a ser realizadas fazem parte do Currículo de 
Educação Física das nossas escolas. 

 O número de participantes das atividades do Dia do Desafio de cada Unidade Escolar 
deverá ser repassado pelas Diretorias Regionais de Ensino às Prefeituras Municipais ou à 
Unidade do SESC com a qual as DE têm parceria, até às 18h00 do dia 28 de maio – quinta-
feira. 

 O Relatório de cada DE, cujo objetivo é a avaliação da SEE com relação à participação das 
nossas escolas, deverá ser preenchido nos formulários dos links abaixo, até o dia 29 de maio, 
conforme segue: 

 
 
Link do formulário da Capital 
 
Link do formulário do Interior/Grande São Paulo 
 
 
 
 

CEFAF/EQUIPE CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Mirna Léia ou Rosângela Paiva 

(11) 3866-0636 ou (11) 3866-0638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sescsp.org.br/diadodesafio
https://docs.google.com/forms/d/1y8LTtuhndAngPC3ST5CwoZvXxqywhUqcFAY79geVRm4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1nWajgRMypp7mTxnqrWI_RfpNWiNV3bhniSbj6O0Xmbk/viewform
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INFORMAÇÃO 03: 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA CBH-ALPA 

 

 

 

 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Itapeva, Itapetininga, Itararé e Piraju 

Considerando a importância que a articulação entre as Diretorias de Ensino e o Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Alto do Paranapanema – CBH/ALPA representa e conforme o 
esclarecimento publicado no Boletim CGEB nº 78, de 10.12.2014, solicitamos aos Dirigentes 
Regionais de Ensino a liberação de pelo menos um (01) dos PCNP Interlocutores de Educação 
Ambiental. Ressaltamos que não serão publicadas convocações dos PCNP em Diário Oficial. 

Destacamos que tal articulação é fundamental para efetivar as ações de Educação 
Ambiental em Recursos Hídricos, principalmente no contexto vivenciado no Estado de São 
Paulo. 

 
Seguem as informações: 
Data: 02/06/2015 
Horário: 09h00 
Local: Secretaria Municipal de Educação - Endereço: Av. João Paulo XXIII, 1175 – Bairro 

Campo Grande – Pilar do Sul. 
Pauta: 
1. Abertura 
2. Aprovação da ata anterior. 
3. Informes da Secretaria Executiva. 
4. Palestra Conservação do Solo e da Água – Ricardo Garcia e Maurício Teixeira 
5. Deliberação CBH-ALPA nº 131 de dois de junho de 2015, que indica prioridades de 

investimento ao FEHIDRO e dá outras providências. 
6. Assuntos Gerais 
Para obter mais informações, entrar em contato com a Secretaria Executiva do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema por meio do e-mail: cbhalpa@cbhalpa.com.br ou 
telefone: (14) 3351-2599/(14) 3351-1997 

 
 

CEFAF 

andreia.cristina@educacao.sp.gov.br  

(11) 3866-0614 
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INFORMAÇÃO 04: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS PCNP  

“INTERLOCUTORES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL” 

 

 

Conforme publicado no Boletim CGEB (informação nº 07 - 16/03), solicitamos aos PCNP 
“Interlocutores de Educação Ambiental” que ainda não preencheram o cadastro 2015 que 
acessem o formulário e atualizem as informações. Lembramos que o cadastro é individual e 
que os 2 Interlocutores de cada Núcleo Pedagógico devem preencher o cadastro. Caso a DE 
conte com mais colaboradores nas ações de Educação Ambiental, por favor, encaminhar 
também as informações. 

 O link ficará aberto até o dia 29/05 (sexta-feira): 
  
 
 

CEFAF 

Andréia Cristina Barroso Cardoso  

andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

(11) 3866-0614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ocs-hpqV7D_0FWve_z0V8MxrYNuNCocpy3JE0_lHktc/viewform
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INFORMAÇÃO 05: ROTEIRO DE MAPEAMENTO DAS AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS ESCOLAS POR DER –  2015  

E RELATÓRIO CONSOLIDADO. 

 

 

As responsáveis pela Educação Ambiental do CEFAF solicitam às 91 Diretorias de Ensino que 
apliquem o mapeamento das ações de Educação Ambiental das escolas, segundo roteiro proposto, 
com o objetivo de que as escolas forneçam dados sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e/ou 
estão previstas para 2015. Além disso, cada Diretoria produzirá um relatório, consolidando as 
informações compartilhadas pelas escolas de sua jurisdição. 

 
Para efetivar essa ação, disponibilizamos dois links, conforme segue: 
 
1. “Roteiro – Mapeamento das Ações de Educação Ambiental das Escolas por Diretoria de Ensino 

– 2015”, documento construído com a participação dos PCNP para ser enviado às unidades escolares 
da área de jurisdição de cada Diretoria de Ensino.  

  A intenção é que as escolas forneçam dados importantes sobre as ações de Educação 
Ambiental que estão sendo desenvolvidas e/ou estão previstas para 2015. Esse levantamento 
contribuirá para que cada DE construa e/ou amplie o seu “banco de dados”, e também propiciará 
elementos para um trabalho de acompanhamento mais efetivo. 

 Quanto ao formato a ser enviado para as escolas (Word, PDF, Google docs entre outros), fica a 
critério da equipe do Núcleo Pedagógico, apenas orientamos para que não alterem a ordem nem o 
teor dos itens solicitados.  

                Cada Diretoria de Ensino, por meio dos PCNP “Interlocutores de Educação Ambiental”, 
deverá encaminhar o roteiro para as unidades escolares, e, ao receber a devolutiva, tabular as 
informações para consolidá-las em um único relatório. Posteriormente as Diretorias deverão enviar 
somente esse relatório consolidado (ver mais informações abaixo) para a Equipe CGEB/CEFAF. 

Acesse o link 
 
2. “Relatório Consolidado - Roteiro de Mapeamento das Ações de Educação Ambiental das 

Escolas por Diretoria de Ensino – 2015”,  
     Esse segundo documento constitui-se num roteiro que orientará a tabulação e 

consolidação das informações fornecidas pelas escolas, bem como a elaboração do texto que comporá 
o relatório consolidado.  

 Por meio desse relatório, ampliaremos o conhecimento das ações desenvolvidas nas escolas e 
também teremos importantes indicadores que irão nortear as intervenções da SEE junto à Diretoria de 
Ensino no que se refere ao trabalho de Educação Ambiental articulado ao Currículo Oficial do Estado 
de São Paulo.  

Com relação à organização do relatório, é importante manter a redação conforme proposto pelos 
itens, os quais correspondem diretamente ao mapeamento.  

Solicitamos que o Relatório Consolidado seja enviado à Equipe CGEB/CEFAF, somente em formato 
Word, até o dia 30/06/2015. 

Acesse o link 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrTzZkS2VScUZBMm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B1x0A6BwZ0SrTjJtaE1Lb3VKaTQ&authuser=0
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Observação: Pedimos, por gentileza, que não nos enviem arquivos à parte com os roteiros de cada 
escola, pois, infelizmente, não temos como arquivar tanto material, nem condições para analisar as 
informações de toda a rede. 

  
      Caso tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato. Estamos à disposição para 

esclarecimentos. 
 

CEFAF/ EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Kida Sanches e Andreia Cristina 

kida.sanches@educacao.sp.gov.br; andreia.cristina@educacao.sp.gov.br; educacaoambientalseesp@gmail.com. 

(11) 3866-0614 e/ou (11) 3866-0651 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 06:  DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

ESPECIAL DA MOSTRA ECOFALANTE DE CINEMA 

AMBIENTAL 

 

 

 

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

Paulo 

  

A Mostra “Ecofalante de Cinema Ambiental” – 2015 é uma plataforma de informação e 
conhecimento que proporciona um espaço para promover o debate e a reflexão por meio da exibição 
de filmes sobre questões socioambientais contemporâneas.  

 
No mês de Junho, durante a Semana do Meio Ambiente, a Ecofalante oferecerá espaço para 

debates e exibição de filmes, com obras selecionadas com o objetivo de contribuir para enriquecer a 
formação dos jovens estudantes. É uma oportunidade para promover a reflexão significativa e 
desenvolver o tema socioambiental entre os alunos, com potencial para ressoar em diferentes 
disciplinas.  

 
A seguir, os locais e horários das sessões e debates: 
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• Biblioteca São Paulo. Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, próximo ao metrô 
Carandiru. 

Datas: 2, 3 e 9 de Junho - Sessões 9h30 e 14h00 
Capacidade: 87 pessoas. 
 
• Biblioteca Villa Lobos. Endereço: Av. Queiróz Filho, 1205 - Parque Vila Lobos - Alto da Lapa  
Datas: 2, 3 e 9 de Junho - Sessões 14h00 
Capacidade: 180 pessoas. 
 
• Cine Caixa Belas Artes. Endereço: Rua da Consolação 2423 - próximo ao Metrô Paulista e 

Consolação 
Datas: 1, 2, 3 e 9 de Junho - Sessões 10h.  
Capacidade: 150 pessoas. 
 
Orientações: 
 
1. Para agendar uma sessão, a escola deverá escolher o local e horário desejado (sujeito à 

disponibilidade e lotação do espaço). Para agendar, entre em contato com Chico Guariba e/ou Letícia 
Zero, por meio do telefone (11) 3812-0166. 

2. A primeira escola a reservar o horário poderá escolher o filme a ser exibido. A lista de filmes 
selecionados, com links para os trailers, está anexa. Todos os filmes são falados em inglês e 
legendados em português, exceto Amazônia Desconhecida, que é falado em português.   

3. Os filmes são recomendados preferencialmente para o público do Ensino Médio.  
4. A organização oferece acesso ao filme e à sala, com espaço para debate após a sessão. 
5. As turmas deverão estar acompanhadas por um Professor responsável, inclusive para mediar o 

debate após a sessão.  
7. Após a escolha do título, será enviado com antecedência um link para escola, para que os 

professores possam assistir ao filme na íntegra online antes da sessão e se preparar para o debate. 
8. As sessões não tem custo de exibição para escolas públicas. 
 
A Crise Global da Água 
A Escala Humana 
Amazônia Desconhecida 
Trashed - Para Onde Vai Nosso Lixo 
 
 
IMPORTANTE: A SEE informa que os custos com alimentação e transporte são de responsabilidade 

dos participantes. 
 
 
 

CEFAF 

Andréia Cristina Barroso Cardoso  

andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

(11) 3866-0614 

 
 
 
 

http://www.ecofalante.org.br/mostra/filmes/detalhes/idf/86
http://www.ecofalante.org.br/mostra/filmes/detalhes/idf/87
http://www.ecofalante.org.br/mostra/filmes/detalhes/idf/88
http://www.ecofalante.org.br/mostra/filmes/detalhes/idf/89
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INFORMAÇÃO 07: DIVULGAÇÃO DA VIDEOCONFERÊNCIA 

SOBRE  EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

O Centro de Atendimento Especializado – CAESP e o Núcleo de Apoio Pedagógico 
Especializado - CAPE, informam que no dia 03 de junho de 2015, das 9h às 10h30, será 
realizada uma videoconferência com o objetivo de esclarecer as dúvidas referentes à 
Resolução SE nº 61/2014 e suas Instruções.  

Assim, convidamos o Dirigente Regional de Ensino, Supervisores de Ensino,  PCNP e diretor 
do Núcleo Pedagógico para participarem no ambiente da Rede do Saber, e diretores de escola 
professores coordenadores e professores especializados para assistirem à videoconferência 
por streaming. 

Sugerimos que todos os participantes façam antecipadamente o estudo da Resolução SE 
61/2014 e das  Instruções CGEB  publicadas no DOE de 15/01/2015 (anexos em pdf). 

Informamos que para as Diretorias de Ensino de Apiaí, Franca, Itapeva e Mogi Mirim, a 
videoconferência será por streaming. 

Esta será a primeira de uma série de videoconferências destinada a orientar às equipes 
das Diretorias de Ensino e Escolas sobre os conceitos e procedimentos referentes à Educação 
Especial.  

As demais videoconferências já estão agendadas para os dias 25 de junho, 27 de agosto, 
24 de setembro e 22 de outubro. 

 
Resolução SE 61_2014_Ed_Especial 
5.Ed_Especial_instrução_TEA_15_01_2015 
4.Ed_Especial_instrução_DI_15_01_2015 
3.Ed_Especial_instrução_DV_15_01_2015 
2.Ed_Especial_instrução_DF_15_01_2015 
1.Ed_Especial_instrução_DA_15_01_2015 
 
 
 

CAESP/ CAPE 

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

Tel.: 11-3218-8828 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrN3R4bnNmY21UTnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrTF91cVlYTkZXRVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrTEZxMlhJYWFfY3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrdHRFNTZTa2Z3cU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0Srb2N2aXpqa3FsNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrWkZsMjkzUW5CcUk/view?usp=sharing
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INFORMAÇÃO 08: ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO 

PNLD  CAMPO  2016 

 

 

 

 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Adamantina, Apiaí, Araçatuba, Avaré, 

Bauru, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itararé, 

Jacareí, José Bonifácio, Limeira, Lins, Marília, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, 

Mogi Mirim, Ourinhos, Penápolis, Pirassununga, Registro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José 

do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Taquaritinga, 

Taubaté, Tupã, Votorantim. 

 
A partir de 2013, os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental que estudam em escolas 

públicas consideradas rurais vão receber um material didático específico do Programa Nacional do 
Livro Didático - PNLD. O diferencial consiste na possibilidade das coleções de livros didáticos 
considerarem as especificidades do campo, seu contexto social, cultural, ambiental, político e 
econômico.  

As obras didáticas do PNLD Campo 2016 compreendem a alfabetização matemática, letramento e 
alfabetização, língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e arte.  

O FNDE/MEC se responsabilizará pela aquisição dos livros didáticos escolhidos por entidades 
envolvidas e pela distribuição das coleções às escolas.  

O PNLD Campo é executado em ciclos trienais e haverá complementação anual para cobertura das 
matrículas adicionais. 

O registro da escolha será realizado pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação de todo 
o Brasil, e por isso esta Pasta consultará as Diretorias de Ensino (DE) e suas respectivas escolas 
estaduais rurais elencadas aqui, para que opinem sobre a 1ª e 2ª opção das coleções que melhor 
atendam cada regional, garantindo um processo de escolha mais abrangente e democrático. A CGEB 
fará a tabulação dos dados recebidos das DE e o registro da escolha no site do FNDE, válido para as 
escolas rurais estaduais de São Paulo. Existem apenas duas coleções selecionadas pelo MEC e as 
resenhas dessas duas coleções, bem como demais informações sobre a escolha poderão ser acessadas, 
em breve, em  www.fnde.gov.br > “Escolha PNLD Campo 2016” > “Guia PNLD Campo 2016”.  

As Editoras FTD e Global estarão distribuindo suas coleções nas DE e respectivas escolas rurais.  
A DE poderá realizar um trabalho junto às unidades escolares para decidirem sobre a escolha da 1ª 

e a 2ª opção. Para isso é importante a presença de todos os envolvidos, inclusive dos Supervisores e 
PCNP responsáveis pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e interlocutores de Educação para as 
Relações Étnico-Raciais, Educação Escolar Indígena e de Programas MEC e PNLD. Poderão também 
optar pela escolha do livro regional, caso seja adequado ao projeto pedagógico adotado pelas 
entidades envolvidas.  

O resultado desse trabalho deverá ser apontado neste arquivo, e encaminhado aos e-mails: 
aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br, c/c para italo.aquino@educacao.sp.gov.br, até o dia 
10/junho/2015. 

Dentre as 91 DE, 36 participarão do PNLD Campo 2016, envolvendo um total de 143 escolas rurais. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0Sra2ptZzBZTzY5N3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrRUZLODc4UFdRSkE/view?usp=sharing
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CEFAI/EQUIPE PROGRAMA DE LIVROS/ANOS INICIAIS/NINC/PROGRAMAS MEC 

Aidê Magalhães e Ítalo de Aquino (EQUIPE PROGRAMA DE LIVROS) 

aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br e italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

Sonia Jorge e Luciana Aparecida Fakri (ANOS INICIAIS) 

Rafael Balseiro Zin, Renato Ubirajara dos Santos Botão (NINC) 

Maria Inês de Fátima Rocha (PROGRAMAS MEC) 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 09: PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR –  PGE 

2015/2016 

 

 

 
Informamos que a partir do dia 29 de maio de 2015 será lançada mais uma edição do 

Prêmio Gestão Escolar – PGE 2015/2016.  Será a 15ª Edição do Prêmio Gestão Escolar. 
Desde a primeira premiação, em 1999, o Prêmio Gestão Escolar vem ganhando 

reconhecimento da comunidade educacional brasileira pelo seu caráter formativo e por 
propiciar à escola um instrumento de autoavaliação institucional participativo e 
representativo, com metodologia de mobilização que apresenta critérios e instrumentos de 
seleção e indicadores de boas práticas de gestão.  Ao longo de sua trajetória, 
aproximadamente 34 mil escolas de todas as regiões do país já participaram do Prêmio.  

A partir de 2014, o PGE passou a ser uma premiação bienal. Nos anos ímpares, concentra-
se o processo seletivo das escolas com boas práticas e a premiação busca o intercâmbio com 
escolas americanas. Nos anos pares, são promovidas as ações de formação destinadas aos 
gestores e a disseminação das boas práticas. Ao se inscrever, a escola e sua comunidade 
entram em um processo de autoavaliação que propicia olhar, com critérios e dimensões bem 
definidas, os diferentes aspectos que podem favorecer a aprendizagem efetiva dos 
estudantes. O preenchimento dessas informações constitui-se numa ação participativa de 
autoanálise que exige tomada de decisões, independentemente da escola ser ou não 
premiada. Portanto, participar já é uma ação educativa para todos os envolvidos. 

Solicitamos aos Supervisores responsáveis pelo PGE nas Diretorias de Ensino que iniciem a 
divulgação junto às Unidades Escolares de sua Região e que preencham o Formulário de 
atualização de dados. 

Para maiores informações, visite o site http://www.premiogestaoescolar.com.br 
 

CEFAF 

Renata Libardi  

renata.libardi@educacao.sp.gov.br 

(11) 3218-2000 ramal 2230 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1h94CTg8VzMPyD1l8u4-aU6FLN3R-l6ZAMwxIeP4_f5s/viewform
http://www.premiogestaoescolar.com.br/
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INFORMAÇÃO 10: RESERVA TÉCNICA DO MATERIAL “EJA  –  

MUNDO DO TRABALHO” –  ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS 

FINAIS 

 

 

 
Solicitamos a todas as Diretorias de Ensino com escolas que mantêm classes de EJA do 

Ensino Fundamental - Anos finais, inclusive no Programa Educação nas Prisões, que façam um 
levantamento da reserva técnica do material "EJA - Mundo do Trabalho”.  Os dados serão 
necessários para a projeção do material a ser distribuído em 2016.  

Lembramos que é fundamental as Diretorias se planejarem para o remanejamento de 
materiais excedentes entre suas escolas. Caso ainda haja material com encadernação espiral, 
este deverá ser distribuído apenas nas escolas e não nas unidades prisionais. 

Orientamos que os dados da Diretoria e das escolas sejam compilados nesta planilha e 
enviados por e-mail a este Centro aos cuidados de Adriana de Oliveira e Durcilene Rodrigues 
até o dia 03/06/2015. 

 
CEJA 

Adriana e Durcilene 

adriana.oliva@educacao.sp.gov.br e durcilene.rodrigues@educacao.sp.gov.br 

 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 11: GEEKIE 
 

 

 
Como foi apresentado na VC no dia 12/05/2015, a SEE fez uma parceria com a empresa 

Geekie para a implementação de uma plataforma de aprendizagem adaptativa, o Geekie LAB, 
destinada, primeiramente, a escolas da rede pública estadual que possuem a 3a série do 
Ensino Médio.  

A partir de 25/05/2015, supervisores de ensino, equipes gestoras das escolas, professores 
e todos os alunos da 3a série do Ensino Médio poderão acessar o Geekie LAB por meio da 
Secretaria Escolar Digital em: sed.educacao.sp.gov.br 

O tutorial que traz orientações para o acesso da plataforma já foi enviado para as 
Diretorias de Ensino, via CGEB. 

Os materiais de formação do professor e orientações para o aluno poderão ser acessados 
pela central de atendimento online seesp.zendesk.com, como também, pelo Currículo+ . 

Em breve, faremos uma VC com participação de representantes do grêmio estudantil, 
líderes/representantes de turma da 3ª série do EM, a fim de motivar a participação dos 
nossos alunos. 

https://drive.google.com/file/d/0B1x0A6BwZ0SrM2ZhSUo1UjQxc3c/view?usp=sharing
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Para a ocasião, solicitamos a gentileza dos gestores organizarem os espaços e tempos, a 
fim de viabilizar a participação dos alunos da 3ª série do EM.  Em breve, disponibilizaremos a 
data e o horário da VC. 

 
CETEC 

liliane.costa@educacao.sp.gov.br 

 
 
 
 

 

 

INFORMAÇÃO 12: PESQUISA SOBRE GRÊMIO ESTUDANTIL 
 

 

 
Reinteramos às DE que ainda não atenderam a demanda do comunicado CGEB nº 94  de 

18/05/2015, Informação 04 – pag. 06: Pesquisa sobre Grêmio Estudantil para Diretorias de 
Ensino e Escolas ,que o  prazo para o preenchimento se encerra em 27/05. 

Lembramos que trata-se de pesquisa sobre Grêmio Estudantil, dividida em três partes: 
a) a ser respondida pela Diretoria de Ensino (1 pesquisa por DE); 
b) a ser respondida pela Direção da Unidade Escolar (1 por escola) e; 
c) para os representantes do grêmio (1 por escola) que encontra-se  no Portal da 

Educação no link dos Grêmios Estudantis. 
Acessos: 
 
Diretoria de Ensino 
Diretores de Escola 
Aluno representante do Grêmio Portal da Educação  

 
Ressaltamos a importância de sua colaboração bem como de suas escolas para que a 

pesquisa seja amplamente divulgada e assim possamos atualizar o status dos Grêmios 
Estudantis e conhecer como as boas práticas estão acontecendo em nossas escolas e 
diretorias de ensino. 

 
CPRESP 

Sonia Brancaglion 

sonia.brancaglion@educacao.sp.gov.br fone (11)  3218.2133 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/142l1A0pGX-aircHfHRWV5imlm5GZxxWXBfC3TV9-8Qg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1zG09W1Rpb7y9rICdtDoIQ3gmxHiqYDfd6oPKLXtF4sY/viewform?c=0&w=1
http://www.educacao.sp.gov.br/gremio-estudantil
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INFORMAÇÃO 13:  ESCLARECIMENTOS SOBRE AS 

ORIENTAÇÕES SOBRE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 

ESPECIALIZADAS (ENVIADA NO BOLETIM CGEB  Nº 90,  

INFORMAÇÃO 03) 

 

 

 
Em resposta a algumas questões que ainda surgem a respeito do Documento Orientador 

sobre visitas técnicas às APAES  para fins de convênio, cabe orientar o seguinte: 
Item G: Fechamento: 
a) Os relatórios citados no item G devem ser encaminhados para o email 

cgeb.dgeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br.  Lembrando que, excetuando-se os processos 
que constam na relação do item H, devem ser enviados nessa data somente os relatórios de 
visitas. Não se envia processo neste momento, o processo só será aberto quando o 
Departamento de Convênios da COFI solicitar; 

b) Nos relatórios, deve constar expressamente que a visita foi efetuada e o parecer, 
favorável ou não, de acordo com os critérios estabelecidos no Documento Orientador. 

 
CAPE 

Cristiano de Almeida Costa 

(11) 3218-2000 Ramal: 8828 

 
 
 
 
 


