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Informação nº 01: Videoconferência sobre Educação Especial - 
Deficiência Auditiva: Link de acesso e material de apoio 

 

Informamos que a quarta videoconferência sobre Educação Especial intitulada “Deficiência 

Auditiva", realizada em 30 de maio de 2016, e que teve por objetivo orientar o trabalho pedagógico 

realizado pelos professores interlocutores da LIBRAS, professores das salas de recursos e demais 

integrantes do quadro do magistério com os alunos surdos ou deficientes auditivos, já se encontra 

disponível aqui ou em:  

 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_DEFICIENCIA_AUDITIVA_30_0
5_16.wmv 

 

 

Tanto a VC como os slides utilizados durante a videoconferência como material de apoio 

encontram-se disponíveis na videoteca da Rede do Saber. Os slides estão na aba “arquivos”. Orientamos 

que utilizem o Internet Explorer para melhor visualização do arquivo.  

 
Agradecemos a participação de todos e aproveitamos a oportunidade para convidá-los para a próxima 

videoconferência da série com temas referentes à Educação Especial, que será realizada em 27 de junho. 

Fiquem atentos à chamada! 

 

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

 

 

 

Informação nº 2: Projeto Mediação e Linguagem 

 

A equipe de Língua Portuguesa informa que os materiais e as orientações para o Projeto Mediação e 

Linguagem estão disponíveis no Portal Intranet, Espaço do Servidor, Biblioteca CGEB em: 

<https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/Paginas/biblioteca.aspx> 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_DEFICIENCIA_AUDITIVA_30_05_16.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_DEFICIENCIA_AUDITIVA_30_05_16.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_DEFICIENCIA_AUDITIVA_30_05_16.wmv
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHUTYwYlI4WTBKbjQ/view?usp=sharing
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/Paginas/biblioteca.aspx
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Lembramos que a III Mostra M & L de Curtas/Animações e Radionovelas 2016 acontecerá em 

outubro, dias 19 e 20, por videoconferência, com a participação ao vivo de alunos e professores.  

Equipe de Língua Portuguesa/CEFAF 

 

 

Informação nº 3: Salas de Leitura – Preenchimento do perfil leitor 
do aluno 1- PSL 2016 

 
Orientações sobre o Programa Sala de Leitura para os profissionais responsáveis pelo  Programa na 

Diretoria de Ensino: 

 

❖ Preenchimento do Perfil Leitor do Aluno:  

 

Chegou o momento dos jovens, integrantes dos times formados para as duas propostas da sala de 

leitura, responderem o questionário do Perfil Leitor. Esse questionário online, disponibilizado para ser 

preenchido agora no Nível 1 do Desafio de Leitura, deverá ser respondido novamente no Nível 9, no final 

do ano, pelos mesmos alunos do time. A comparação entre os dados desses dois momentos nos apontará 

os aprendizados que os jovens adquiriram durante o itinerário formativo desta proposta. 

 

Também indicamos enfaticamente que os alunos que compõem o time de parceiros das 9 atitudes 

respondam ao Perfil Leitor do Aluno no mesmo link: htpp://bit.ly/perfilleitorsp1 

 

Solicitamos que as DES orientem os professores das salas de leitura a mobilizar os alunos para o 

preenchimento do formulário do Perfil Leitor do Aluno, o mais breve possível. 

 

❖ Monitoramento do Perfil Leitor do Aluno:  

 

Conforme o cronograma das ações do Programa Sala de Leitura, disponibilizado na adesão, entramos 

no momento de desenvolvimento das propostas da Sala de Leitura (junho). O preenchimento do Perfil 

Leitor do Aluno nos apoiará a identificar as escolas que estão com desafios para seguir com o ritmo 

desejado.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1xfRWDM-KEe8TFVTpcQewTqqA_k9eSH3rtcwN9_pSbUU/viewform
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O monitoramento do Perfil Leitor do Aluno está proposto no 1° módulo da Formação de Formadores 

para gestão pedagógica do Programa Sala de Leitura, que acontece na plataforma de educação a distância 

do Instituto Ayrton Senna, através do seguinte painel: http://bit.ly/slPainelprofessores   

 

A ideia é que até o final de junho possamos ter um retrato sobre a efetiva implementação do Desafio 

de Leitura e/ou das 9 atitudes que impactam a sala de leitura nas escolas. A orientação é que a Diretoria 

de Ensino, no mês de junho, monitore e acione os professores das salas de leitura a mobilizar os alunos 

dos times para o preenchimento do Perfil Leitor. 

 

Colocamo-nos à disposição para apoiar as DE que encontrarem desafios. 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Programa Sala de Leitura  

SEESP e Instituto Ayrton Senna 

 

 
Informação Nº4: 3ª Edição do Prêmio Respostas para o Amanhã 

 
O Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa da Samsung, com coordenação geral do 

Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, tem o apoio da 

UNESCO, Reduca, Consed e outras instituições comprometidas com a oferta de uma educação de 

qualidade a todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros.  

 

A proposta é estimular e difundir projetos de sustentabilidade desenvolvidos por alunos do 

Ensino Médio da rede pública de ensino, por meio  dos conteúdos curriculares, na busca de soluções 

capazes de resolver os problemas identificados nas comunidades onde vivem. O projeto deverá ser 

coordenado por um professor das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática. 

 

Em 2016, as inscrições vão até 29 de agosto e deverão ser feitas somente por meio do site: 

www.respostasparaomanha.com.br. Dentre os prêmios, estão: a criação do selo de vencedor regional e 

notebooks para professores, diretores e alunos conforme etapa de seleção. 

 

http://bit.ly/slPainelprofessores
http://www.respostasparaomanha.com.br/
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Para apoiar esse evento, solicitamos a colaboração no sentido de divulgar às escolas e incentivar a 

participação, que deverá ser por adesão.  

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Carolina Batista por e-mail 

carolina.batista@educacao.sp.gov.br ou por telefone: (11) 3351-0129.  

 

 

Informação Nº 5: 5ª Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro 

 

A equipe de Língua Portuguesa informa que as adesões das secretarias municipais e estaduais, para 

participação na 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, foram encerradas no 

dia 16 de maio. Alguns municípios do Estado de São Paulo não realizaram a adesão. Para que os textos 

das escolas estaduais e federais localizadas nesses municípios participem das etapas de seleção, 

solicitamos o apoio das Diretorias de Ensino. 

Entre 23 de agosto e 09 de setembro, as Diretorias Regionais de Ensino serão responsáveis por 

avaliar e selecionar os textos das escolas estaduais e federais, encaminhados pelas Comissões Julgadoras 

Escolares (CJEsc) dos municípios que não aderiram. 

Para isso, precisamos confirmar as Diretorias Regionais de Ensino que atendem a esses municípios 

(vide anexo), atualizar os dados de contato dos mesmos (para o envio dos textos pelas escolas e do 

material de avaliação) e receber a indicação de um representante (PCNP LP) que organize essa etapa de 

seleção (Comissão Julgadora Municipal).  

Nesse sentido, pedimos completar com as Diretorias que atendem os municípios relacionados na 

planilha anexa (endereço e dados de contato atualizados) e a indicação do responsável pela Comissão 

Julgadora Municipal, com conhecimento e autorização do Dirigente Regional.  

Solicitamos devolver a planilha preenchida até dia 24/06/2016, para 

rozeli.bueno@educacao.sp.gov.br 

 

 

mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNDlBVDBjd0tQaGs/view?usp=sharing
mailto:rozeli.bueno@educacao.sp.gov.br
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Lembramos que caberá ao responsável pela Comissão Julgadora Municipal: 

- Receber e organizar os textos impressos enviados pelas escolas estaduais e/ou federais do 

município; 

- compor a Comissão para a seleção dos textos; 

- realizar, no período de 23/08/2016 a 09/09/2016, o encontro presencial da Comissão para avaliar os 
textos; 

- acessar a área específica desta etapa no Portal Escrevendo o Futuro (que será disponibilizada a 
partir do dia 23 de agosto) e indicar os textos selecionados de cada categoria. 

Dúvidas: 0800 771 9310 

Se não há municípios que não aderiram à OLP, na jurisdição de sua Diretoria, desconsidere esta 
mensagem. 

Equipe de Língua Portuguesa/CEFAF 

 

Informação Nº6: PNLD 2017 - Adiamento da data da 
Videoconferência 

 

Informamos que ainda não foi divulgado pelo MEC o resultado final da avaliação pedagógica dos livros 

didáticos do Programa Nacional do Livro Didático/2017, nem foi publicado o Guia de escolha, com as 

resenhas de cada coleção aprovada. Por isso, a data para o registro da escolha do PNLD 2017 não está 

definida.  

 

 Pelos mesmos motivos, foi necessário adiarmos a Videoconferência sobre a escolha dos livros 

para o ano letivo de 2017, prevista para esta semana, dia 16. 

 Aguardem as informações oficiais divulgadas apenas pela CGEB/CEFAF-Programa de Livros. 

 

 Reforçamos que desde o dia 18 de abril até o último dia de registro da escolha no sistema PDDE 

Interativo, os representantes das editoras não podem mais acessar pessoalmente as escolas nem 

participar de eventos relativos à escolha, que envolvam as redes de ensino. 

 

 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 
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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 Nº7: Educação no Campo - Levantamento das unidades 
escolares em área de assentamento. 
 

 

Com o intuito de aprimorar as ações relacionadas à oferta de Educação do Campo no Estado de 

São Paulo, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica está fazendo um levantamento das unidades 

escolares que ficam em área de assentamento.  

Para tanto, é necessário que as Diretorias de Ensino 

 informem as escolas que atendem o público rural nas áreas de 

assentamento, preenchendo planilha (Vide anexo) . 

 indiquem dois responsáveis pela Educação do Campo – um supervisor de 

ensino e um PCNP – informando os nomes completos, telefones e e-mails para contatos. 

Esses serão os nossos interlocutores, para o encaminhamento de outras ações da 

Educação do Campo. 

Tanto a planilha como os dados dos responsáveis devem ser encaminhados para o e-mail 

maria.fatima@educacao.sp.gov.br, até 20/06/2016, impreterivelmente. 

 

Maria Inês de Fatima Rocha 

maria.fatima@educacao.sp.gov.br  

Tel.: (11) 3351-0108 

 

 
Informação Nº8: Ações de formação - Professores de Italiano 

 

Este comunicado destina-se às Diretorias de Ensino Região de Araçatuba, Araraquara, 

Assis, Barretos, Botucatu, Catanduva, Centro, Centro Sul, Franca, Guaratinguetá, Jales, 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHWkx6V2dIR3VnbG8/view?usp=sharing
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
mailto:%20Solange.Oliveira@educacao.sp.gov.br
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José Bonifácio, Jundiaí, Leste 1, Leste 3, Leste 5, Marília, Osasco, Presidente Prudente, 

Registro, São Carlos, São José Do Rio Preto, São José dos Campos, Sertãozinho, 

Sorocaba, Suzano, Taquaritinga, Tupã  e  Votorantim. 

Tendo em vista as ações de formação continuada destinadas aos professores de Italiano 

com aulas atribuídas nos Centros de Estudo de Línguas – CEL, solicitamos que os mesmos 

sejam alertados da necessidade de resposta ao questionário.  Uma vez respondido, o 

questionário deverá ser encaminhado para ana.pereira@educacao.sp.gov.br, com cópia para 

marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br , até o dia 30/06/2016. 

 

 

 

Informação Nº9: Chamada de artigos sobre práticas de inclusão 
educacional - EEI, EEQ, ERER, EJA nas prisões, Educação na 
Fundação CASA, diversidade sexual e de gênero (prazo ampliado). 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – 

NINC/CGEB/SEE, a partir de suas atribuições previstas no Decreto 57.141/2011, convida todas e todos da 

Rede Estadual de Ensino a participar de chamada para publicação virtual de práticas de inclusão 

educacional desenvolvidas pelas Diretorias de Ensino e/ou Unidades Escolares, notadamente em relação 

às temáticas e modalidades de ensino trabalhadas pelo NINC: Educação Escolar Indígena (EEI), Educação 

Escolar Quilombola (EEQ), Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), EJA nas prisões, Educação 

escolar na Fundação CASA, Diversidade Sexual e de Gênero.  

 

Os artigos poderão trazer reflexões teóricas ou compartilhamento de práticas (relatos de 

experiência) e comporão publicação virtual organizada pela equipe NINC/CGEB/SEE, a ser disponibilizada 

na Intranet da SEE e divulgada a todas as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares da Rede Estadual de 

Ensino, no segundo semestre de 2016, com foco na visibilidade e fomento às práticas inclusivas.  

 

Os artigos poderão ser escritos por até 3 autores e deverão atender a seguinte configuração:  

·         Arquivo em formato word: letra tamanho 11, Fonte Arial, espaçamento entre linhas 1,5 

cm, margens de 2 cm e máximo de 10 páginas.  

·         Deve conter obrigatoriamente: título centralizado em maiúsculo e negrito, nome dos 

autores centralizado logo abaixo do título, Resumo de até 10 linhas, Introdução, Descrição 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHZHo0czF5d3RVOGc/view?usp=sharing
mailto:ana.pereira@educacao.sp.gov.br
mailto:marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br
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da prática (local – escola, Diretoria de Ensino, equipes de trabalho envolvidas, período, 

quantidade de participantes – alunos, professores, gestores e outros), Metodologia 

utilizada na prática, Resultados, Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 

Gráficos, imagens e tabelas podem ser incorporados ao texto, com indicação da fonte de dados.  

 

                Além disso, os artigos poderão ser escritos em parceria com funcionários de instituições que 

apoiam a implementação da Educação escolar pela SEE/DE/UE, como é o caso da SAP ou da Fundação 

CASA.  

 

Os interessados devem enviar os artigos, por e-mail, até o dia 1º de agosto de 2016 para: 

cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br. Favor indicar no assunto do e-mail: “ARTIGO – PRÁTICA DE 

INCLUSÃO EDUCACIONAL”. 

 

Solicitamos, assim, que todas as Diretorias de Ensino, por meio do seu Núcleo Pedagógico e 

Supervisão de Ensino, divulguem amplamente esta informação junto às escolas, professores, gestores e 

demais funcionários da Educação, para que o máximo de interessados possa participar e visibilizar suas 

práticas. 

Estamos à disposição. 

Equipe NINC/CGEB 

 

 

Informação Nº10: 8º Concurso de Desenho e Redação 

 

 

 

Controladoria-Geral da União (CGU) 

mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Em 2016, a Controladoria-Geral da União (CGU) realiza a 8ª edição do Concurso de Desenho e Redação. 

Com o tema “Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania”, o objetivo da iniciativa é despertar 

nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio 

do incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos nos ambientes educacionais.  

INSCRIÇÕES: ATÉ 30/09/2016 

 PÚBLICO-ALVO 

Estudantes regularmente matriculados em escolas públicas e privadas do país. 

 

TEMA: UM POR TODOS E TODOS POR UM! PELA ÉTICA E CIDADANIA. 

O tema faz referência a um programa desenvolvido pela CGU em parceria com o Instituto Mauricio de 

Sousa que aborda assuntos relacionados ao desenvolvimento da autoestima, valorização das diferenças, 

organização do Estado, democracia, cidadania e participação social. 

Para conhecer melhor o tema a ser trabalhado com os alunos e a comunidade escolar, a CGU 

disponibilizará aos professores um curso de capacitação a distância, gratuito, denominado “Um por 

Todos”, no site da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (https://www.enap.gov.br). 

 

CATEGORIAS 

Categoria Tipo de Trabalho 

1.º ano do Ensino Fundamental Desenho 

2.º ano do Ensino Fundamental Desenho 

3.º ano do Ensino Fundamental Desenho 

4.º ano do Ensino Fundamental Desenho 

5.º ano do Ensino Fundamental Desenho 

6.º ano do Ensino Fundamental Redação 

7.º ano do Ensino Fundamental Redação 

8.º ano do Ensino Fundamental Redação 

9.º ano do Ensino Fundamental Redação 

1.º ano do Ensino Médio Redação 

2.º ano do Ensino Médio Redação 

3.º ano do Ensino Médio  Redação 

Educação de Jovens e Adultos Redação 

Escola Cidadã Plano de mobilização 

  

https://www.enap.gov.br/
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PREMIAÇÃO: Tablets, computadores e certificados. 

 

COMO PARTICIPAR: As escolas interessadas em participar deverão acessar o site Criança Cidadã – 

Portalzinho da CGU no endereço eletrônico www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos, onde encontrarão o 

material de divulgação, o edital do concurso, os formulários de realização dos trabalhos e o endereço 

eletrônico para inscrição da escola e dos trabalhos.  

 

DÚVIDAS: Envie um e-mail para: desenhoeredacao@cgu.gov.br . 

 

Consulte Guia do Professor (tutorial para inscrições) 

 

Educação Fiscal e Financeira 

João dos Santos Vitalino 

Email: joao.vitalino@educacao.sp.gov.br / Telefone: (11) 3351-0107 

 

http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos
mailto:desenhoeredacao@cgu.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMXVlcy1nVXRHb0E/view?usp=sharing

