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 Informação nº 01: Apoio à Gestão do Programa Nacional do Livro 
Didático - PNLD 

 
 

Com o objetivo fortalecer a boa gestão do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD,  garantir  

o acesso de todos os alunos aos livros didáticos e, aos professores, o direito de trabalhar com os materiais 

escolhidos por eles, no âmbito de cada escola, destacamos as três recomendações feitas pela equipe do 

FNDE/MEC, que visitou nove (09) escolas estaduais no mês de maio passado:  

1ª- Visitas dos representantes das editoras participantes do PNLD a fim de divulgar o material 

inscrito no programa – esse assunto foi abordado no Boletim CGEB de 14/6/2017, Informação nº 03: 

Normas de Conduta no Âmbito da Execução do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, que encarta 

a Portaria MEC nº 7/2007 sobre as obrigações referentes ao relacionamento com representantes de 

editoras, a fim de preservar a impessoalidade, a ética e a moralidade devida ao processo. Inclusive, neste 

ano, os professores poderão acessar integralmente o conteúdo dos livros didáticos na plataforma do 

PDDE Interativo, tão logo o Guia do PNLD 2018 seja publicado, dispensando, portanto, a necessidade do 

livro de divulgação impresso; 

2ª- Registro de entrega e devolução dos livros para os alunos e os professores e cálculo do 

percentual dos livros devolvidos - o FNDE sugere a todas as redes de ensino, como meta de devolução, o 

percentual de 90% dos livros entregues aos alunos e professores.  A correta devolução dos livros 

utilizados num ano, garante a sucesso do PNLD no ano seguinte. Assim, as escolas de anos iniciais do 

ensino fundamental (1º ao 5º ano) e do Ensino Médio, que ainda não recolheram os livros reutilizáveis 

usados pelos alunos em 2016, devem fazê-lo o quanto antes. Esses livros não recolhidos devem estar 

fazendo falta a algum aluno, neste ano de 2017!!!!  

3ª- Conservação do Livro Didático – considerando que os livros didáticos reutilizáveis, enviados 

pelo FNDE, devem ser utilizados por três anos consecutivos, é essencial desenvolver no âmbito de cada 

escola, ações visando conscientizar a comunidade escolar a respeito da conservação dos livros didáticos. 

Isto posto, é fundamental que a escola: 

- Realize o controle da entrega, por meio de planilhas com o nome dos alunos e disciplinas, por 

classe - clique aqui para ter acesso a um modelo de planilha de Controle da Entrega de Livros do PNLD, 

em 2017 (acrescente as colunas com o nome de cada disciplina, conforme a quantidade de 

componentes curriculares em cada segmento: anos iniciais, anos finais e ensino médio); 

. Arquive essas planilhas de controle da entrega, para utilização na época da devolução dos livros 

(final do ano letivo); 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6V011ajRxQTJUUkk
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- Realize o controle da devolução dos livros no final de cada ano letivo. As escolas precisam tomar 

nota da quantidade de livros devolvidos por disciplina, título e série, a fim de comparar os dados obtidos 

com a quantidade de livros entregues aos alunos no início do ano letivo - clique aqui para ter acesso à 

planilha de Devolução de Livros do PNLD. Esta planilha é a somatória dos livros de toda a escola, por 

disciplina e ano – para preenchê-la, utilize as planilhas individuais de Controle da Entrega dos livros do 

PNLD, de cada classe. 

- Disponibilize todas as planilhas aos fiscais do FNDE/MEC e órgãos centrais, no monitoramento in 

loco; 

- Realize campanhas de Conservação dos livros didáticos. Promova a conscientização dos alunos 

para a conservação do livro didático durante todo o ano, para que estejam em bom estado ao efetuarem 

a devolução dos livros reutilizáveis do PNLD no final do ano letivo, e outros alunos possam utilizá-los no 

ano seguinte; 

- Informe aos alunos e professores, a validade dos livros reutilizáveis, distribuídos em 2017, como 

por exemplo, os livros do PNLD do Ensino Fundamental Anos Finais, cuja validade será até o final do ano 

de 2019, ou seja, possuem um ciclo de vida útil de três anos. 

- Acesse o link do PNLD 2017 no portal da SEE/SP – www.educacao.sp.gov.br > Programas e 

Projetos > Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2017 > Apoio à Gestão do Livro Didático, na 1ª tela.  

 

Solicitamos que repassem essas informações para todas as escolas sob jurisdição  da Diretoria 

de Ensino e, para maiores esclarecimentos, a DE deve contatar o Programa de Livros, a/c de Aidê 

Magalhães, por meio do email aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br.  

 

 

 

 

  

Informação nº 02: Videoconferência sobre a Proposta de Plano 
Estadual de Educação em Direitos Humanos – Dia 25/7 

  
O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

(CGEB), informa que no próximo dia 25/7, terça-feira, às 11 horas, realizará uma videoconferência (VC), 

destinada a todas as Diretorias de Ensino, que tem como objetivo divulgar a proposta de Plano Estadual 

de Educação em Direitos Humanos de São Paulo (PEEDHSP), organizada pela sociedade civil, por 

CEFAF/Programa de Livros 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6NWxCemwyb1BueWM
http://www.educacao.sp.gov.br/
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instituições como a Defensoria Pública do Estado, Instituto Paulo Freire e Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE). 

A equipe NINC está apoiando e participando da elaboração da proposta do Plano à luz do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos e dos seus cinco eixos: Educação Básica, Educação Superior, 

Educação não formal, Educação e Mídia, Profissionais da Justiça e Segurança Pública. O eixo Educação 

Básica, que diz respeito diretamente à SEE, também se fundamenta nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos – estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 1, 

de 30 de maio de 2012.  

Na VC, que será transmitida por link aberto, no site da Rede do Saber, será apresentada a 

proposta do Plano e o cronograma de audiências públicas, para ampliação da discussão, previstas para o 

segundo semestre de 2017, na capital e no interior do Estado. Haverá, ainda, um momento de interação 

na VC. A participação das Diretorias de Ensino e das Unidades Escolares é de suma importância na 

construção do PEEDHSP! 

O processo de construção do Plano está sendo divulgado no site: 

http://peedhsp.blogspot.com.br/.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com Renato Ubirajara ou Carolina Bessa, da equipe NINC. 

 

 

 

 Informação nº 03: Série de videoaulas “As contribuições da Polícia 
Militar Ambiental no fortalecimento das comunidades sustentáveis” 

 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por meio Centro de Ensino Fundamental 

Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF) e da Equipe Curricular de Geografia/Educação 

Ambiental, encaminha para conhecimento a série de videoaulas “As contribuições da Polícia Militar 

Ambiental no fortalecimento das comunidades sustentáveis”.  

Essa ação foi realizada em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, 

responsável pela aplicação da legislação ambiental do estado e órgão integrante do SISNAMA (Sistema 

Nacional do Meio Ambiente). É importante destacar que a série de videoaulas integra o plano de trabalho 

da Secretaria de Estado da Educação no que diz respeito ao Programa Nascentes 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/) e foram gravadas em formato de entrevista. 

CAESP/NINC 

http://new.netica.org.br/prevencao/cartilha/plano-educdh.pdf
http://new.netica.org.br/prevencao/cartilha/plano-educdh.pdf
https://prograd.ufg.br/up/90/o/rcp001_12.pdf
https://prograd.ufg.br/up/90/o/rcp001_12.pdf
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/20/cartazes_eventos/007_jul_2017/Audiencia_Publica_CliqueAqui.pdf
http://peedhsp.blogspot.com.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/
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Na primeira videoaula, o Comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, 

Coronel PM Alberto Malfi Sardilli apresenta a estrutura e contextualiza a atuação da instituição diante das 

diversas problemáticas ambientais, no sentido de contribuir para o fortalecimento das comunidades 

sustentáveis. Na segunda e terceira videoaulas, o Capitão PM Ambiental Júlio César Araújo da Silva 

apresenta as problemáticas ambientais recorrentes no Estado de São Paulo e aborda a questão da soltura 

de balões e os riscos decorrentes dessa prática. E pPara finalizar, na quarta videoaula, a Equipe Curricular 

de Geografia/Educação Ambiental retoma os conceitos de Educação Ambiental, os temas abordados pela 

Polícia Militar Ambiental e os relaciona com conteúdos do Currículo do Estado de São Paulo.  

As videoaulas podem ser acessadas na videoteca da Rede do Saber 

(www.redesosaber.sp.gov.br) ou diretamente por meio dos links a seguir:  

 

 Videoaula 1:                

www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIEN

TAL_POLICIA_MILITAR_AULA_1.mp4 

 Videoaula 2:                   

www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIEN

TAL_PROBLEMATICAS_AULA_2.mp4 

 Videoaula 3: 

 www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBI

ENTAL_BALOES_AULA_3.mp4 

 Videoaula 4:                 

www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIEN

TAL_FINAIS_AULA_4.mp4  

 

Compartilhamos ainda o link da notícia publicada no site da Secretaria sobre “Balões”: 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/videoaula-alerta-para-perigos-dos-baloes (acesso em 

13/07/2017) 

Pedimos, por gentileza, que compartilhem o material de apoio com os gestores, professores e 

alunos das unidades escolares da sua região. 

Caso a Diretoria Regional de Ensino e/ou a unidade escolar tenha interesse em conhecer um 

pouco mais as ações de educação ambiental da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, 

indicamos os seguintes contatos: 

http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/cpamb/ 

edambiental@policiamilitar.sp.gov.br 

http://www.redesosaber.sp.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_POLICIA_MILITAR_AULA_1.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_POLICIA_MILITAR_AULA_1.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_PROBLEMATICAS_AULA_2.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_PROBLEMATICAS_AULA_2.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_BALOES_AULA_3.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_BALOES_AULA_3.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_FINAIS_AULA_4.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/R48202_13_06_2017_EDUCACAO_AMBIENTAL_FINAIS_AULA_4.mp4
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/videoaula-alerta-para-perigos-dos-baloes
http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/cpamb/
mailto:edambiental@policiamilitar.sp.gov.br
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Sede do Comando: Rua Horto, 931 - Horto Florestal - São Paulo/SP - Telefone: (11) 5085 2100. 

Contamos com a habitual colaboração. 

 

Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental (CGEB/CEFAF) 

Andréia Cardoso: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0647 

Sergio Damiati: sergio.damiati@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0648 

  

 

 

 Informação nº 04: 1ª Edição da Campanha #AprenderParaPrevenir – 
informações das entregas de Kit Educativo e Pluviômetros, e entrega 
de certificados de participação das Diretorias de Ensino e Unidades 
Escolares 

 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por meio Centro de Ensino Fundamental 

Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF) e da Equipe Curricular de Geografia/Educação 

Ambiental, encaminha para conhecimento informações atualizadas sobre 1ª edição da Campanha 

#AprenderParaPrevenir, no que diz respeito à entrega de certificados de participação e informações das 

entregas de Kit Pedagógico e Pluviômetros. 

A campanha #AprenderParaPrevenir teve como objetivo geral promover a mobilização para 

intervenções, espaços de diálogo e construção de conhecimentos sobre Redução de Riscos e Desastres no 

âmbito das comunidades escolares, e também incentivar práticas pedagógicas e ações educativas 

voltadas à prevenção de riscos de desastres socioambientais, e mapear projetos e práticas pedagógicas 

realizadas na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo.  

É importante destacar que essa iniciativa foi realizada em parceria com a Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo (CEDEC/SP) e o Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(CEMADEN/MCTIC), que na 1ª edição realizada em 2016, 110 escolas participaram da campanha, sendo 

101 da rede estadual do Estado de São Paulo e 9 de outras redes de ensino de 5 estados (AC, MG, PE, RJ e 

SP), e que  42 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo participaram efetivamente do processo. Para 

conhecer práticas inspiradoras da campanha, consulte o anexo 1.  

Conforme publicado no Guia de Orientações da Campanha, essa iniciativa previa 02 sorteios, de 

03 pluviômetros a serem doados pelo Cemaden e 05 kits de material de apoio a serem doados pela 

CEFAF/Equipe de Geografia 

mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6ZVJ6TGozQ1FvLUk
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Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. Contudo, considerando o número 

expressivo de adesões, o Cemaden e a CEDEC também doaram mais 01 pluviômetro e 01 kit de material 

de apoio por honra ao mérito para as escolas que se destacaram na campanha. Dentre essas 5 escolas de 

mérito, foi realizado um novo sorteio. Confira, no anexo 2, a lista das escolas sorteadas.  

Aproveitamos para esclarecer que o pluviômetro semiautomático é um equipamento de uso 

pedagógico utilizado para coletar e registrar os dados de chuva no local instalado por até dois anos. As 

informações obtidas serão importantes para a prevenção de riscos de desastres como inundações, 

alagamentos, enxurradas, escorregamentos de terra e/ou secas extremas. Quanto ao kit pedagógico, 

(somente para escolas da rede estadual) é composto por cartilhas, folders educativos e uma mídia do 

conteúdo off-line da Defesa Civil: A Aventura. Até o momento (13/07/2017), a Escola Estadual Alexandre 

Fleming, no município de Vargem Grande do Sul, e para a Escola Estadual Benê Teixeira da Fonseca do 

Amaral Gurgel Profa, no município de Itu, receberam os pluviômetros semiautomáticos. Já os kits de 

material de apoio serão entregues às escolas sorteadas em agosto de 2017.  

Os certificados de participação das Diretorias Regionais de Ensino e das unidades escolares 

participantes serão disponibilizados somente no formato digital e podem ser consultados no link a seguir: 

goo.gl/7SMFnj  (DE) e goo.gl/zy7RoL (UE) 

Pedimos, por gentileza, que compartilhem os certificados e as informações da 1ª edição da 

campanha com as escolas participantes da sua região de jurisdição. 

 

 

 

 Informação nº 05: 2ª Edição da Campanha #AprenderParaPrevenir – 
inscrições abertas 

 

A coordenação do  projeto Cemaden Educação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (CEMADEN/MCTIC) e a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria de 

Gestão da Educação Básica (CGEB), Centro de Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação 

Profissional (CEFAF) e da Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental convidam as escolas e 

defesas civis (que atuam em escolas) para participarem da Campanha #AprenderParaPrevenir - 2017. 

 O tema da 2ª edição da Campanha é “Educação em prevenção de risco de desastres”, uma 

temática emergente e emergencial, voltada para a melhoria da qualidade de vida das nossas 

CEFAF/ Equipe de Ciências da Natureza 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6UTEzN1RnNTMxNUU
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comunidades. A Campanha é uma oportunidade para as escolas se engajarem na Redução de Riscos de 

Desastres (RRD) e conhecerem ações educativas em/com comunidades escolares que acontecem no país. 

Mais informações sobre a campanha e formulário para as inscrições, acesse:  através do 

link: http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2017. 

 O prazo para o envio dos projetos e propostas é até 22 de setembro de 2017. 

Equipe Cemaden Educação  

Site: http://educacao.cemaden.gov.br  

Email: educacao@cemaden.gov.br  

Facebook: Cemaden Educação 

Pedimos, por gentileza, que compartilhem as informações da 2ª edição da campanha 

#AprenderParaPrevenir com as escolas da sua região de jurisdição. 

Contamos com a habitual colaboração. 

Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental (CGEB/CEFAF) 

Andréia Cardoso: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0647 

Sergio Damiati: sergio.damiati@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0648 

 

 

 

 Informação nº 06: Divulgação 12ª Edição DIADESOL – Dia 
Interamericano de Limpeza e Cidadania 

 

Seguem informações sobre a 12ª edição do DIADESOL - Dia Interamericano de Limpeza e 

Cidadania, iniciativa internacional promovida pela Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e 

Ambiental. No Brasil, as atividades do DIADESOL fazem parte do calendário anual da Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Seção São Paulo, por meio da Câmara Técnica de Resíduos 

Sólidos. O DIADESOL acontece anualmente, envolvendo os eventos de lançamento e encerramento 

(previsto para 14 de setembro de 2017). Foi idealizado com o objetivo de desenvolver atividades que 

despertem a consciência das populações sobre as questões relativas aos resíduos sólidos. Dentre estas 

ações, a ABES/Seção São Paulo promove os concursos de Desenho Infantil e Vídeo Amador, que visam 

contribuir para a ampliação e fortalecimento das discussões acerca dos temas: resíduos sólidos, qualidade 

de vida, limpeza pública e sua relação com a saúde, inclusive no espaço escolar.  

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2017
http://educacao.cemaden.gov.br/
mailto:educacao@cemaden.gov.br
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
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Os regulamentos do 8º Concurso de Desenho Infantil “Resíduos Sólidos e os 5 R’s”, direcionado 

para alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, e do 12º Concurso de Vídeo Amador 

“Resíduos Sólidos e os 5 R’s”, direcionado para alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Anos Finais 

e Ensino Médio, estão disponíveis respectivamente nos links a seguir:  

 http://www.abes-sp.org.br/images/diadesol/regulamento_12concursovideo2017.pdf 

 http://www.abes-sp.org.br/images/diadesol/regulamento_8concursodesenho.pdf 

Os resultados serão divulgados no dia 09 de novembro de 2017 no evento de encerramento do 

DIADESOL 2017, no município de São Paulo. O local será divulgado oportunamente no site da ABES-SP 

(www.abes-sp.org.br). 

Ressaltamos que os temas propostos pelo DIADESOL são trabalhados no Currículo do Estado de 

São Paulo pelas disciplinas de Geografia, a partir dos conteúdos “A sociedade de consumo” (6º ano – 

Ensino Fundamental – Anos Finais), “A crise ambiental” (8º ano - Ensino Fundamental – Anos Finais) e 

“Redes e hierarquias urbanas” (2ª série – Ensino Médio). Em Ciências, a partir do eixo “Ser humano e 

saúde” e mais especificamente com o tema “A produção de resíduos e o destino dos materiais no 

ambiente” (6º ano - Ensino Fundamental – Anos Finais). E, em Biologia, a partir dos conteúdos “A 

interdependência da vida” e “Qualidade de vida das populações humanas” (ambos da 1ª série – Ensino 

Médio). 

 

Observação: A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza pelo processo de inscrição, custos 

de transporte, alimentação, hospedagem dos participantes e pela premiação oferecida nos concursos 

promovidos pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Seção São Paulo - 

Câmara Técnica de Resíduos Sólidos.  

Para mais informações, consulte a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(ABES), Seção São Paulo - Câmara Técnica de Resíduos Sólidos por meio dos seguintes contatos: 

 

Site: http://www.abes-sp.org.br/diadesol 

Facebook: www.facebook.com/diadesol.br 

Telefone: (11) 2729 5510 

 

 

 

 

CEFAF 

http://www.abes-sp.org.br/images/diadesol/regulamento_12concursovideo2017.pdf
http://www.abes-sp.org.br/images/diadesol/regulamento_8concursodesenho.pdf
http://www.abes-sp.org.br/
http://www.abes-sp.org.br/diadesol
http://www.facebook.com/diadesol.br
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 Informação nº 07: Divulgação de Palestra do Projeto “Física Para 
Todos” 

 

No dia 05 de agosto (sábado), das 10h30 às 12h00, a Profa. Dra. Anne Louise Scarinci, do Instituto 

de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP), participará do projeto “Física para Todos” e abordará o 

tema “Porque a Física é difícil?”. O evento será gratuito e ocorrerá no Auditório da Biblioteca Mário de 

Andrade, Rua da Consolação, 94, Centro, São Paulo/SP (próximo às estações República e Anhangabaú do 

Metrô).  

Segue rResumo da palestra: Você acha a Física difícil? Nesta A  palestra abordará vamos falar um 

pouco de aspectos da natureza da construção e comunicação do conhecimento em física e sua conexão 

com os processos de aprendizagem nessa área do conhecimento.  

Vamos juntos desmitificar a ideia de que “física é para poucos” ou “para gênios”. Aqui a física é 

para todos! 

As inscrições podem ser realizadas no site https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/348. 

Notificamos que a participação é por adesão e de responsabilidade dos interessados. 

Em caso de dúvidas sobre o evento, entre em contato com a Comissão de Cultura e Extensão 

(CCEx) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF/USP) pelo e-mail ccex@if.usp.br ou 

telefones (11)3091-6681/6682. 

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com Renata C. de Andrade Oliveira 

(Equipe de Física) por e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br ou por telefone (11) 3866-0636. 

 

 

 

 
Informação nº 08: Kits de Robótica Educacional 

 

Sr.(a) Diretor(a) do Núcleo Pedagógico, 

Conforme orientado no Boletim 198, de 28/06/2017, segue a planilha para preenchimento das 

escolas que possuem interesse em receber kits de Robótica Educacional que serão adquiridos por meio de 

recursos federais do Plano de Ações Articuladas (PAR) - FNDE. 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/348
mailto:ccex@if.usp.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnChO5bXoXo04G2JRCqgHlNe6jfv3djJ_thYM_g0gb-C-

8w/viewform 

Todas as escolas que possuem Ensino Médio poderão participar dessa seleção, 

independentemente do segmento (Escola Regular, PEI, EJA etc).  

Cada Diretoria de Ensino Regional (DER) poderá indicar até 6 escolas, sendo: 

Nº de escolas por DE* Indicações 

Até 70 Até 5 

71 ou mais Até 6 

*Escolas autônomas + vinculadas 

O preenchimento não é obrigatório e a DER poderá indicar apenas uma ou duas escolas, 

conforme a sua necessidade. Porém, as DE que não indicarem nenhuma escola até às 17h do dia 

25/07/2017 estarão automaticamente fora do processo de distribuição dos kits de Robótica Educacional. 

Solicitamos que, preferencialmente, o(a) Diretor(a) do Núcleo Pedagógico preencha a planilha. 

Caso não seja possível, sugerimos solicitar a um Supervisor(a) ou PCNP para realizar o cadastro. 

Ressaltamos que esse é somente um levantamento sobre o interesse em receber os kits de 

Robótica Educacional. Assim, não garantimos que todas as escolas indicadas pelas DE os receberão. Por 

isso, ao preencher a planilha, é importante indicar em ordem de prioridade por meio de critérios internos 

estabelecidos em cada DE.  

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com Carolina Batista Murauskas 

(Equipe de Física) por e-mail carolina.batista@educacao.sp.gov.br ou por telefone (11) 3866-0640.  

 

 

 

 Informação nº 09: Divulgação e Orientações sobre o Concurso de 
Redação da Defensoria Pública da União “Mais Direitos, Menos 
Grades!”: Para Alunos Matriculados na Rede Estadual de Ensino – 
Incluindo-se EJA no Sistema Prisional e Educação Básica no Sistema 
Socioeducativo 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), da 

Secretaria de Educação do Estado, em articulação com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) 

e FUNAP, bem como Fundação CASA, encaminha a presente informação para divulgar a todas as 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnChO5bXoXo04G2JRCqgHlNe6jfv3djJ_thYM_g0gb-C-8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnChO5bXoXo04G2JRCqgHlNe6jfv3djJ_thYM_g0gb-C-8w/viewform
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Diretorias de Ensino e Unidades Escolares da rede estadual, o lançamento do 3º Concurso de redação 

realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), que tem como tema “Mais Direitos, Menos Grades!” e 

como principal estratégia a inclusão da educação em direitos e cidadania nas escolas públicas do país, por 

meio do incentivo à reflexão e ao debate desse tema, bem como nas unidades prisionais e sistema 

socioeducativo.  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O CONCURSO 

O concurso é destinado a todos os alunos matriculados no ensino fundamental, ensino médio e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo-se adolescentes que estão cumprindo medidas 

socioeducativas e adultos em situação de privação de liberdade, no sistema prisional, matriculados em 

classes da educação básica ofertada pela rede pública.  

 As informações completas sobre as inscrições e o edital que regulamenta o concurso estão 

disponíveis no site: http://www.dpu.def.br/concursoderedacao.  

 Há, ainda, uma cartilha com informações para os professores: 

http://www.dpu.def.br/images/concursoderedacao/Cartilha_-_Guia_do_Professor_-

_Concurso_de_Redacao_2017.pdf  

São pré-requisitos do trabalho/redação concorrente:  

a) ser realizado no ambiente de sala de aula ou ambiente reservado ao desenvolvimento de 

atividades educacionais da unidade prisional ou do socioeducativo;  

b) ser confeccionado no Formulário de Redação, disponibilizado no endereço eletrônico do 3º 

Concurso da DPU (http://www.dpu.def.br/concursoderedacao/regulamento-e-materiais); 

c) ser devidamente identificado;  

d) tratar do tema proposto, qual seja “Mais direitos, Menos Grades!”;  

e) ser realizado individualmente;  

f) ser inédito e original; 

g) a redação deverá ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. 

 

As redações, que serão submetidas ao Concurso, estão divididas em seis categorias de inscrição, 

quais sejam: 

 Categoria Redação I: alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos da 

modalidade Jovens e Adultos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental; 

http://www.dpu.def.br/images/concursoderedacao/Edital_n829_Concurso_redacao_2017diagramado.pdf
http://www.dpu.def.br/concursoderedacao
http://www.dpu.def.br/images/concursoderedacao/Cartilha_-_Guia_do_Professor_-_Concurso_de_Redacao_2017.pdf
http://www.dpu.def.br/images/concursoderedacao/Cartilha_-_Guia_do_Professor_-_Concurso_de_Redacao_2017.pdf
http://www.dpu.def.br/concursoderedacao/regulamento-e-materiais
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 Categoria Redação II: alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, na modalidade Regular e 

Ensino Técnico e alunos da modalidade Jovens e Adultos - EJA seriado - do 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio; 

 Categoria Redação III: alunos do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental e alunos do 1° ao 

3° ano do Ensino Médio, em cumprimento de medida socioeducativa; 

 Categoria Redação IV: alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano 

da Educação de Jovens e Adultos, em situação de privação de liberdade no Sistema Prisional 

brasileiro; 

 Categoria Redação V: pessoas em situação de privação de liberdade em cumprimento de 

pena junto ao Sistema Penitenciário Federal (SPF); 

 Categoria-Escola: os estabelecimentos de ensino da rede pública que desenvolverem 

atividades de sensibilização e mobilização escolar juntamente com a comunidade escolar local, 

em torno do tema do Concurso. 

 

Segundo o edital, cabe aos professores trabalhar o tema e incentivar seu debate com os alunos, 

orientando a elaboração das redações em sala de aula. Os gestores das unidades escolares serão 

responsáveis pela inscrição dos alunos e envio da redação (digitalizada) no site 

www.dpu.gov.br/concursoderedacao (item: inscrição e área da escola). As redações poderão ser 

enviadas ao site da DPU até o dia 5 de setembro de 2017. 

Os resultados serão divulgados até o dia 17 de novembro de 2017 e haverá uma cerimônia de 

encerramento do Concurso no dia 15 de dezembro de 2017, na sede da DPU, em Brasília/DF. 

Todas as categorias serão premiadas pela DPU, sendo que os alunos vencedores, em primeiro 

lugar, receberão um tablet. Os autores das redações classificadas em segundo e terceiro lugares 

receberão um Certificado de reconhecimento do mérito e uma medalha de honra. Os professores e os 

gestores de educação, que auxiliarem os alunos durante a realização do concurso, receberão da DPU um 

certificado de honra ao mérito. 

Na Categoria-Escola, serão premiados os três estabelecimentos de ensino que melhor realizarem 

o Plano de Mobilização Escolar, previsto no edital, e que estiverem com a devida participação da 

comunidade escolar local na discussão do tema proposto no concurso. Cada uma das três escolas 

vencedoras da Categoria-Escola receberá o Certificado de premiação e reconhecimento emitido pela DPU 

e o valor-prêmio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicado em equipamentos em proveito dos alunos. 

 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO DE REDAÇÕES DE ALUNOS EM SITUAÇÃO PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE 

http://sei.mj.gov.br/sei/www.dpu.gov.br/concursoderedacao
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No caso da inscrição de redações dos alunos em situação de privação de liberdade, matriculados 

em classes vinculadas a escolas estaduais, além das orientações gerais do edital, é preciso observar o 

seguinte cronograma: 

ETAPA RESPONSÁVEL PERÍODO PARA REALIZAÇÃO 

1º) Divulgação do concurso Todos os órgãos envolvidos com 
o público-alvo de alunos (por 
meio do portal, intranet, e-mail, 
cartazes, nas unidades pelos 
gestores locais).  

Julho e agosto/2017. 

2º) Mobilização do tema, pelo 
professor, orientação e apoio 
aos alunos para elaboração da 
redação em sala de aula 

Mobilização do tema por parte 
de todos os professores das 
classes vinculadas. Quanto à 
orientação para a redação, 
preferencialmente o professor 
de língua portuguesa.  

31/7 a 10/8 

3º) Análise pela unidade 
prisional, observando o artigo 
14, § 2º do edital, e 
encaminhamento ao diretor 
da escola vinculadora por 
meio de 1 envelope lacrado 
com todas as redações  

Diretor da unidade prisional e 
Diretor do Centro de 
Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente, conforme o caso.  

11/8 a 20/8 

4º) Realização da inscrição no 
site do concurso (inserção de 
dados e redação digitalizada) 
pelo gestor da escola 
vinculadora  

Diretor da escola vinculadora, 
ou a quem delegar.  

21/8 a 5/9 

  

Aos gestores das escolas vinculadoras, das unidades prisionais e dos centros de atendimento 

socioeducativo ao adolescente recomenda-se que, no primeiro dia de aula do segundo semestre de 

2017, reforcem estas orientações específicas com os professores que lecionam nas classes vinculadas, e 

demais profissionais envolvidos, a fim de fomentar a participação do maior número de alunos. Os 

formulários de redação, para realização em sala de aula, serão disponibilizados impressos pelos 

gestores das unidades prisionais e centros de atendimento socioeducativo ao adolescente.   

É importante ressaltar que, conforme o edital do concurso, aos alunos que tiverem suas 

redações submetidas, à banca examinadora do Concurso, será encaminhado certificado de participação 

no 3º Concurso de Redação assinado pela Defensoria Pública da União e pelo Departamento 

Penitenciário Nacional, atestando 12h (doze horas) de atividades para fins de remição da pena. 

 

http://www.dpu.def.br/concursoderedacao/inscricoes-e-sistema
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Solicitamos às Diretorias de Ensino ampla divulgação sobre o Concurso a todas as unidades 

escolares, professores e gestores. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 
Atenciosamente, 
Equipe NINC/CAESP/CGEB 
cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

  

 

 

CAESP/NINC 

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