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INFORMAÇÃO Nº 01: Interlocutores inscritos no 
Programa Jovens Embaixadores  

 

 

Tendo em vista a necessidade de encaminharmos a senha de acesso e acompanhamento dos 

alunos do Ensino Médio inscritos no Programa  Jovens Embaixadores 2017, solicitamos que confirmem 

os nomes dos PCNP  interlocutores responsáveis pelas ações em sua Diretoria de Ensino (anexo), 

preferentemente de Língua Estrangeira Moderna - Inglês - ,  em virtude da necessidade de aplicação 

de prova oral e escrita aos candidatos da DE.  

As confirmações e/ou alterações devem ser encaminhadas, via e-mail para:   

ana.pereira@educacao.sp.gov.br ,  com cópia para marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br ,até 

30/06/2016.  

  

Agradecemos sua valiosa colaboração. 

 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 2:PNLD 2017 – Período de escolha não 
começou!  

 

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 este mês, mas ainda não começou.  

A condição básica para a definição desse prazo de escolha é a publicação do Guia do PNLD 

2017, com as resenhas das coleções aprovadas pelo MEC. Esperamos para breve esse procedimento e 

avisaremos imediatamente a todos os envolvidos. 

Atenção: As escolas que acessarem o Sistema PDDE Interativo hoje ou em qualquer dia 

anterior à abertura do PNLD 2017, estão se deparando, na aba "Livro Didático", com informações e 

mensagens antigas, do PNLD 2015/2016, como por exemplo: "... prazo para solicitação de livros está 

encerrado...". Assim sendo, solicitamos que acompanhem as orientações da CGEB/CEFAF - Programas 

de Livros por meio do portal da SEE www.educacao.sp.gov.br > Programas e Projetos > Programas de 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWFhfWTFGWUtkVjA/view?usp=sharing
mailto:ana.pereira@educacao.sp.gov.br
mailto:marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br/
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Livros > Acesse o site > PNLD 2017, além das informações apresentadas nos Boletins semanais da CGEB 

e na Videoconferência que faremos no dia 16 de junho próximo, das 13 às 15 horas. 

 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 Nº 3: Videoconferência  destinada a 
professores de Inglês do CEL  

 
 

O Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação Profissional 

– CEFAF informa que no dia 13/06 haverá uma Orientação Técnica, por meio de videoconferência, 

destinada a professores de Inglês com aulas atribuídas no CEL e aos PCNP de LEM, responsáveis pela 

ação. A formação foi elaborada em parceria com a Cultura Inglesa São Paulo.  Segue o material que os 

professores utilizarão no dia da VC. 

 Para o desenvolvimento das atividades, o ambiente da Rede do Saber contará com dois 

notebooks. Ficará a critério de cada Diretoria de Ensino as providências necessárias para garantir a 

presença dos professores na sala de videoconferência.  

 

Dúvidas: Ana Beatriz Pereira Franco ana.pereira@educacao.sp.gov.br e Marina Shimabukuro 

marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7LYHz8FkcUHWVpib3VLOTBHUzQ&usp=sharing
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Informação Nº4: Envio do material da videoconferência “A 

educação para as relações étnico-raciais, suas interfaces com a 

socioeducação e EJA nas prisões”, realizada em 27/04/2016. 

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

(CGEB) envia a todas as Diretorias de Ensino o material utilizado na Videoconferência (VC) realizada dia 

27/04/2016, pela equipe NINC, que abordou a temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais. 

Clique aqui para acessar o material. Envia, ainda, indicações adicionais de textos sobre a temática 

racial, considerando a profícua discussão realizada ao longo da VC:  

 GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no 

Brasil: uma breve discussão. Disponível em: http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-

content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobre-

Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf.  

 GUIMARÃES, Antonio Sérgio. Como trabalhar com “raça” em sociologia. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n1/a08v29n1.pdf.  

 MUNANGA, Kabengele. Uma Abordagem Conceitual das Noções de Raça, Racismo, Identidade e 

Etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação- PENESB-RJ, 5 nov. 

2003. Disponível em: https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59.  

 WEDDERBURN, Carlos Moore. O racismo através da história: da antiguidade à modernidade. 2007. 

Disponível em: http://www.abruc.org.br/sites/500/516/00000672.pdf 

 Solicitamos que as Diretorias de Ensino divulguem amplamente este material aos Núcleos 

Pedagógicos e professores em geral, podendo, dentre outras finalidades, ser utilizado em ações 

formativas e informativas pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares da Rede.  

 Estamos à disposição.  

Equipe técnica NINC. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHc0lTSGFXcTJnWHc/view?usp=sharing
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n1/a08v29n1.pdf
https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59
http://www.abruc.org.br/sites/500/516/00000672.pdf
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INFORMAÇÃO Nº5:  VIDEOCONFERÊNCIA DE APOIO CURRICULAR DE 

SOCIOLOGIA 

 

 

Com o intuito de subsidiar o trabalho dos Professores Coordenadores de Oficina Pedagógica - 

PCNP, para ações de formação que abrangem o Currículo e os professores de Sociologia, com 

ampliação do diálogo entre diretorias de ensino e órgão central, o que permite maior 

compartilhamento de práticas no campo do ensino deste componente para o  Ensino Médio, a equipe 

de Ciências Humanas/Sociologia, em parceria com o Núcleo de Inclusão Educacional/NINC, realiza no 

dia 14 de junho de 2016, às 13 horas, Videoconferência de Apoio Curricular de Sociologia, com o tema: 

“A cidade como lugar de contradições e conflitos”. 

A transmissão será ao vivo pelo site da Rede do Saber, podendo ser acessada pela Internet via 

streaming: http://www.rededosaber.sp.gov.br/atividades_conteudo.asp?IDAtividade=53841 . 

 

Mais informações, com Carlos Fernando de Almeida, e-mail: carlos.fernando@educacao.sp.gov.br. 

 

Equipe Curricular de Ciências Humanas/Sociologia 

 

 

INFORMAÇÃO Nº6:  PERCURSO SOS  ÁGUA –  INSTITUTO AKATU 
 

 

Direcionado para as Diretorias de Ensino: Centro, Centro-Oeste, Leste 1, Norte 2 e Sul 1 

 

Conforme comunicado anterior, durante todo o mês de junho, o Instituto Akatu realizará 

visitas às escolas interessadas em participar do “SOS Água”. Solicitamos às referidas Diretorias de 

Ensino que informem as unidades escolares com Ensino Fundamental – anos iniciais e/ou anos finais, 

sobre a existência de vagas disponíveis.  

As escolas deverão manifestar interesse pelo e-mail edukatu@akatu.org.br ou pelo telefone 

3179-1170. As unidades que já indicaram interesse na visita estão sendo contatadas para 

agendamento das visitas. Salientamos ainda que a participação no “SOS Água” é totalmente gratuita e 

o recebimento da visita não resulta em qualquer obrigação da escola e dos professores com o Instituto 

Akatu.  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/atividades_conteudo.asp?IDAtividade=53841
mailto:carlos.fernando@educacao.sp.gov.br
mailto:edukatu@akatu.org.br
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Os coordenadores das escolas encontram mais informações sobre o projeto na gravação da 

videoconferência “SOS Água – Consumo consciente no ambiente escolar”, realizada no dia 05/05/2016 

e disponível em http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2172.  

 
 
 
 

 

INFORMAÇÃO Nº7:  Percurso SOS Água – Instituto Akatu 
 

 
Direcionado para as Diretorias de Ensino: Centro-Sul, Leste 4, Leste 5 e Norte 1 

 

Com vistas a ampliar o atendimento de escolas interessadas em participar do “SOS Água”, 

informamos que o Instituto Akatu está ampliando a possibilidade de visitas às escolas das referidas 

Diretorias de Ensino. Estas diretorias deverão comunicar as escolas sobre a possibilidade da visita para 

orientação dos professores do Ensino Fundamental – anos iniciais e/ou anos finais a respeito da 

participação no “SOS Água”.  

Os coordenadores das escolas encontram mais informações sobre o projeto na gravação da 

videoconferência “SOS Água – Consumo consciente no ambiente escolar”, realizada no dia 05/05/2016 

e disponível em: http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2172.  

Salientamos ainda que a participação no “SOS Água” é totalmente gratuita, as visitas serão 

agendadas de acordo com a disponibilidade da escola e o recebimento da visita não resulta em 

qualquer obrigação da escola e dos professores com o Instituto Akatu. As visitas serão realizadas 

durante todo o mês de junho e as escolas deverão manifestar interesse pelo e-mail 

edukatu@akatu.org.br ou pelo telefone 3179-1170. 

 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2172
http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2172
mailto:edukatu@akatu.org.br

