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INFORMAÇÃO 01: 12º ENCONTRO USP-ESCOLA. 

 

Informamos que estão abertas as inscrições para os cursos de formação continuada de professores 

do Programa USP-ESCOLA, que serão realizados, presencialmente, no período 18 a 22 de julho, das 

8h30 às 17h30, na cidade de São Paulo. Para efetuar sua inscrição, clique aqui: 

http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/410.  

Segue a listagem de cursos a serem oferecidos este ano: 

 As Diversidades da Biodiversidade: Ações de Educação Ambiental no Contexto Escolar 

 Curso de Óptica: Teoria e Experimentos 

 Desenvolvendo a Competência em Língua Inglesa: Práticas Comunicativas e Consciência 

Linguística 

 Ensino de Ciências para Surdos: Fundamentos Teóricos, Políticas Públicas e Alguns Caminhos 

 Ensino de Eletroquímica: Visando à Aprendizagem e ao Desenvolvimento de Habilidades de 

Ordem Mais Alta 

 Física de Partículas no Ensino Médio: Subsídios para Professores 

 Física Para Todos 

 História dos Sistemas Energéticos e Seus Impactos Ambientais 

 Introdução ao Arduino 

 Microscopia - 3a Edição 

 Minerais e Rochas 

 Produção de Textos Argumentativos: Prática dos Gêneros Discursivos 

 Questões Sociocientíficas em Sala de Aula e o Uso da Web 2.0 

 Tecnologias Digitais Ampliando o Uso de Metodologias Metacognitiva e Participativa em 

Ciências Naturais 

 Ver, Dialogar, Experimentar Arte: Imersão no MAC USP 

Esses cursos são gratuitos e possuem homologação pela Secretaria de Estado da Educação, 

portanto os certificados podem ser usados para evolução funcional. 

CGEB/DEGEB/CEFAF - Equipe de Física 

http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/410
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INFORMAÇÃO 02: 22ª edição do Dia do Desafio - 
iniciativa do SESC. 

 

O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. Em 2016, o Dia 

do Desafio será em 25 de maio. O principal objetivo, nesta data, é motivar a população para a prática 

de atividades físicas, visando à melhoria  da saúde física e mental. 

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. 

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, realizada em parceria com as 

Prefeituras Municipais, incentivando a participação das Escolas Estaduais, na programação do Dia do 

Desafio 2016, a ser desenvolvido em todos os municípios do Estado de São Paulo que se inscreveram 

oficialmente para o evento. Essa será a 22ª 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.  

        Para maiores informações e para saber com qual cidade a sua competirá, acessar o site: 

http://www.sescsp.org.br/diadodesafio.  Em 2016, por exemplo,  a capital de São Paulo terá como 

desafiante a cidade de Belém do Pará. 

        Para que o acompanhamento das atividades seja possível, sugerimos às Diretorias de Ensino - 

DE  que solicitem às Escolas o envio antecipado da programação do seu Dia do Desafio, planejada em 

conjunto pelos Coordenadores Pedagógicos e professores. 

Para que a participação seja considerada válida, todos devem realizar no mínimo 15 minutos de 

atividades físicas variadas. Essas atividades tanto podem ser realizadas durante as  aulas de Educação 

Física, pelos alunos que têm aulas desta disciplina nesse dia, como durante uma sessão coletiva, 

realizada  no pátio da escola, na entrada dos períodos, principalmente Manhã e Tarde. Vale lembrar 

que essas atividades deverão ser contextualizadas, 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, lembrando 

também  que as atividades a serem realizadas fazem parte do Currículo de Educação Física das  escolas 

estaduais. 

           O número total de participantes das atividades do Dia do Desafio das Unidades Escolares, 

captado pelas Diretorias de Ensino, deverá ser repassado  às Prefeituras Municipais ou às Unidades do 

http://www.sescsp.org.br/diadodesafio
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SESC com as quais as DE têm  parceria, até às 18h do dia 25/05/2016, quarta-feira. Lembramos a 

importância da realização de um contato antecipado da Diretoria de Ensino com a Unidade SESC 

parceira ou com a Secretaria de Esportes do(s) Município(s) para combinarem o esquema de 

comunicação dos dados captados no dia. 

O Relatório de cada DE, cujo objetivo é a avaliação da SEE com relação à participação das escolas 

no Dia do Desafio,  deverá ser preenchido até o dia 30 de maio próximo, nos endereços abaixo: 

Relatório Dia do Desafio – Capital. 
http://goo.gl/forms/lsufJQyJzh  
 
Relatório Dia do Desafio – Grande São Paulo.  
http://goo.gl/forms/QsJVdkgI9V 

 

        Para maiores informações, entrar em contato com Mirna Léia, Maria Elisa ou Rosângela, da 

equipe curricular de Educação Física – CEFAF/CGEB/SEE por meio dos telefones (11) 33510168, 

33510020 e 33510167. 

 

 

INFORMAÇÃO 03: 4ª EDIÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO -  FECEESP 

 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Feira de Ciências das Escolas 

Estaduais de São Paulo (FeCEESP). Poderão inscrever-se estudantes e professores das Escolas Públicas 

Estaduais – respeitando o limite máximo de composição 2 estudantes e 1 professor por equipe – de 

todas as modalidades de ensino (Regular, Integral e Educação de Jovens e Adultos – estudantes 

matriculados do 7º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio). 

Para mais informações e orientações, acessar o regulamento da 4ª edição da FeCEESP (clique aqui) 

com: Histórico da FeCEESP, Objetivos, Público- Alvo, Regulamento e Fichas de Inscrição. 

Contamos com a participação de todas as Diretorias de Ensino. 

 Atenciosamente, 

 

Ana Joaquina Sallares  
Tel: (11) 3351-0125 Email: ana.sallares@educacao.sp.gov.br 
Carolina Batista 
Tel (11) 3351 0129 Email: carolina.batista@educacao.sp.gov.br  
Herbert Gomes da Silva  
Tel: (11) 3351-0109 Email: herbert.silva@educacao.sp.gov.br 
Coordenadores da 4ª FeCEESP 

http://goo.gl/forms/lsufJQyJzh
http://goo.gl/forms/QsJVdkgI9V
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHN2tGYWpQa2pILXM/view?usp=sharing
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
mailto:herbert.silva@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 04: 7ª CARAVANA  DA INCLUSÃO,  

ACESSIBILIDADE  E CIDADANIA. 

 

DIRETORIAS DE ENSINO: Americana, Campinas Oeste, Capivari, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim 

e Sumaré. 

O Centro de Atendimento Especializado (CAESP), por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico 

Especializado (CAPE), convida os Dirigentes Regionais e a Equipe da Educação Especial das Diretorias 

de Ensino para participarem da 7ª Edição da “Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania”, 

trazendo como temas a “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI”, importante marco 

regulatório no âmbito da garantia de direitos à pessoa com deficiência, e, também, a “Educação 

Inclusiva”, assunto emblemático no campo das discussões sobre inclusão social e profissional.  

A Caravana conta com apoio e participação das Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, Emprego 

e Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social, bem como do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, por intermédio da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, e da OAB SP.   

Além de fomentar o aprimoramento das políticas públicas inclusivas no âmbito municipal e 

regional, a Caravana objetiva, também, reconhecer e valorizar a atuação municipalista na elaboração, 

planejamento, implementação e operacionalização de ações e projetos que garantam a igualdade de 

acesso e, principalmente, o usufruto de todos os bens, produtos e serviços, sejam públicos ou 

privados, existentes na sociedade. 

Para este evento, no Município de Holambra, contamos com a participação e divulgação dos 

representantes das Diretorias de Ensino de Americana, Campinas Oeste, Capivari, Limeira, Mogi 

Guaçu, Mogi Mirim e Sumaré para alavancar e prestigiar esta ação no sentido de torná-la mais eficaz 

ao atendimento dessas pessoas na sociedade. 

O encontro será realizado no dia 20 de maio Salão da Terceira Idade - Rua Muscaris, nº 99, bairro 

Morada das Flores - Holambra, com início às 08h30. 

Segue a programação do evento: 

 - 08h30 – Credenciamento 
- 09h00 – Boas vindas  
- 09h30 – LBI para os Municípios  
- 10h30 – Educação Inclusiva  
- 11h30 – Considerações finais 
- 12h00 – Encerramento 

Para maiores detalhes do evento, clique aqui  

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHREdCOVZ3ckVFTkE/view?usp=sharing
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(http://caravana.sedcpd.sp.gov.br) 

 Informações e Confirmação de Presença: CAESP / CAPE 

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

 

 

INFORMAÇÃO 05:  FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 

VIDEOCONFERÊNCIA "RUMO A ESCOLAS E SOCIEDADES 

SUSTENTÁVEIS" 

 

Com o propósito de obter dados, informações, opiniões e/ou sugestões sobre a videoconferência 

"Rumo a escolas e sociedade sustentáveis" realizada no dia 13/05/2016, solicitamos aos PCNP, 

Gestores e Professores que acompanharam a VC nas Diretorias de Ensino e por streaming que 

preencham o formulário “Avaliação da Videoconferência "Rumo a escolas e sociedades sustentáveis" 

(13/05/2016)”, disponível no link:  http://goo.gl/forms/oeZPjcI4uh até o dia 24/05.  

Para mais informações: 

Andréia C. B. Cardoso: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Sergio L. Damiati: sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

 

 

INFORMAÇÃO 06: Levantamento das ações 
desenvolvidas nas Diretorias de Ensino em 2016 - 
Disciplina de Geografia 

 

Com o propósito de obter dados e informações sobre as ações realizadas e/ou previstas pelas  91 

Diretorias de Ensino com relação ao Currículo de Geografia, solicitamos aos PCNP que preencham o 

formulário “Levantamento das ações desenvolvidas nas Diretorias de Ensino em 2016 - Disciplina de 

Geografia”, disponível no link http://goo.gl/forms/DU13nN4879  ,até o dia 23/05. Os resultados 

subsidiarão uma reunião de trabalho entre a Equipe Curricular de Geografia CGEB/CEFAF e o Grupo de 

PCNP da disciplina,  no próximo dia 31/05, das 15h30 às 17h30, realizada por meio de 

videoconferência da Rede do Saber.  

Para mais informações: 

Andréia C. B. Cardoso: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Sergio L. Damiati: sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

http://caravana.sedcpd.sp.gov.br/
http://goo.gl/forms/oeZPjcI4uh%20até%20o%20dia%2024/05
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
http://goo.gl/forms/DU13nN4879%20até%20o%20dia%2023/05
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÃO 07: PRIMEIRA VIDEOCONFERÊNCIA COM 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA - MEDIAÇÃO ESCOLAR E 

COMUNITÁRIA  

 

 

Em 04/05/2016, a CGEB realizou a primeira Videoconferência com Orientação Técnica - Mediação 

Escolar e Comunitária. A Videoconferência teve por objetivo promover uma reflexão acerca da 

legislação que ampara as ações do professor mediador e das atribuições  do PMEC , com a socialização 

de práticas na escola. Ela buscou ampliar o conceito de mediação e gestão participativa, além de 

apontar experiências quanto à articulação interna e/ou externa para a principal atribuição do 

mediador que é a mediação.  

A Videoconferência que foi transmitida nas salas da rede do saber e por streaming contou com 

interação ao vivo e por e-mail. Algumas questões foram respondidas ainda no ar e outras foram 

enviadas por e-mails.  

Nesta última fase estamos socializando com a rede todas as questões e respostas apresentadas.  

Sonia Maria Brancaglion 

pmec@educacao.sp.gov.br 

 

 

INFORMAÇÃO 08: Preparativos para a Escolha de 
Livros Didáticos do PNLD 2017 - Anos Finais do 
Ensino Fundamental 

 

O período de escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD destinados aos alunos e professores dos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9°ano), para o 

triênio de 2017 a 2019, está previsto para o mês de junho de 2016.  

A escolha será realizada no Sistema PDDE Interativo, já conhecido pela maioria dos gestores 

escolares que participam dos Programas MEC. Os que ainda não têm acesso ao sistema, deverão 

entrar em pdeinterativo.mec.gov.br > Acesso ao Sistema > CPF do Diretor >  Solicitar Cadastro. Na tela 

seguinte, preencher o dado solicitado (CPF) e clicar em "Continuar". Em seguida, devem completar 

todos os campos do cadastro e solicitar a liberação da senha por meio de e-mail ou telefonema à 

equipe da Diretoria de Ensino - DE, responsável pelos Programas MEC. Após esse procedimento, a 

equipe de apoio da DE informará a senha padrão da escola e orientará a criação da nova senha. 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHdUtMV3pRRXZTZ1E/view?usp=sharing
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A aba "Livro Didático" só estará disponível em junho, e enquanto isso, a escola poderá verificar se 

o acesso está concluído. Para efeito de escolha do PNLD 2017, não há necessidade da escola preencher 

o diagnóstico, que é um item obrigatório para outros programas nacionais. 

Em breve, divulgaremos mais orientações quanto aos procedimentos necessários à escolha do 

PNLD 2017 Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 Solicitamos que repassem essas informações para as escolas de Anos Finais do Ensino 

Fundamental, sob jurisdição de sua 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.  

CEFAF / PROGRAMA DE LIVROS  

Aidê Magalhães 

 

 

 

INFORMAÇÃO 09: TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES 

AEGYPTI ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  2016 

 

Dado o conjunto de ações de prevenção Todos juntos contra o Aedes aegypti desenvolvidas nas 

escolas de suas Diretorias de Ensino e também durante a Semana de Mobilização contra o Aedes 

aegypti, na perspectiva da situação dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika, conforme dados 

apresentados pela SUCEN, destacamos a importância da complementação de informações. 

Com esse intuito, encaminhamos um instrumento de acompanhamento, com a finalidade de 

identificar iniciativas que possam ser compartilhadas, tendo em vista a diminuição da incidência das 

doenças causadas pelo Aedes aegypti, bem como coletar dados e informações que possam apontar 

caminhos e desdobramentos para o planejamento de novas ações. 

O prazo de preenchimento deste formulário encerra-se no dia 20/05/2016. 

O formulário pode se acessado pelo link http://goo.gl/forms/7FNu2NZww7. 

Estamos ao dispor para esclarecimentos de qualquer dúvida. 

 

 

CEFAF / Equipe Curricular de Ciências 

Eleuza Guazzelli e Gisele Mathias 

https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/forms/7FNu2NZww7&sa=D&ust=1463083821315000&usg=AFQjCNGslPO6W9NOs6SlkDv_ZKjSDgCN1A


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 10 de 11 

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

 

 

INFORMAÇÃO 10: Curso Técnico Gratuito em 
Desenho de Construção Civil  

 

 O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do 

curso técnico gratuito em Desenho de Construção Civil para alunos de baixa renda. O curso será 

realizado a partir do 2° semestre, concomitante ao Ensino Médio, e habilita o aluno para o exercício 

profissional em nível técnico.  

As inscrições vão até o dia 01 de junho de 2016. 

Os alunos aprovados terão transporte escolar gratuito, para quem não é beneficiário do passe 

livre, alimentação, uniforme e material escolar. 

São ao todo 35 vagas e poderão se candidatar os alunos que atenderem a três requisitos: 

1 - estar cursando a segunda série do Ensino Médio Regular; 

2 - idade compatível com a 2 ª Série do Ensino Médio - 16 a 17 anos; 

3 - renda familiar per capita de até um e meio salário mínimo por mês (R$ 1,5 mil) 

O aluno selecionado aprenderá conceitos básicos da construção civil; execução técnica de 

diferentes tipos de projetos (instalações prediais, engenharia, arquitetura, entre outros), elaboração 

de maquetes eletrônicas; operação dos programas AutoCAD, Revit, SketchUP, Corel e Photoshop. 

O curso tem duração de três semestres e é oferecido no período vespertino-noturno, das 17h às 

21h25. 

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá indicar a 

sua necessidade no preenchimento da ficha de inscrição. 

A prova será realizada no dia 10 de julho de 2016, domingo, das 14h às 18h, e os locais estarão 

disponíveis para consulta a partir de 28 de junho nos sites www.vunesp.com.br e 

www.liceuescola.com.br. 

mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br
http://www.vunesp.com.br/LIAR1601/
http://www.liceuescola.com.br/curso-tecnico-desenho-construcao/
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A taxa de inscrição para concorrer a uma vaga é de R$ 55,00. 

O conteúdo programático da prova e todas as demais informações estão no edital. 

Confira o edital no site da Vunesp 

 

http://www.vunesp.com.br/viewer/visualiza.html?file=/LIAR1601/LIAR1601_306_036541.pdf

