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Informação nº 01: Programa SUPERAÇÃO JOVEM/Escola de Tempo 
Integral -ETI 

 

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Adamantina, Andradina, 

Araçatuba, Assis, Barretos, Birigui, Catanduva, Fernandópolis, Itapecerica da Serra, Itararé, Jaboticabal, 

Jacareí, Jales, Jundiaí, Marília, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Pirassununga, Santo 

Anastácio, São Vicente, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votuporanga.  

 

Os materiais didáticos destinados ao desenvolvimento do Programa SuperAção Jovem, impresso pela 

Imprensa Oficial do Estado, será entregue nas Diretorias de Ensino, no período de 18 a 26 de julho de 

2016. As caixas com os 18 (dezoito) diferentes títulos contêm as quantidades calculadas para a utilização 

em cada Escola de Tempo Integral – ETI. Faz-se necessário, portanto, a observação cuidadosa da 

distribuição deste material pelas unidades, conforme discriminado abaixo: 

a) Distribuição aos profissionais: 

• Cada DE (Supervisor e PCNP) deve ficar com um exemplar de cada título (9 de LPT e 9 de EM, 

totalizando 18); 

• Cada PC da ETI deve receber um exemplar de cada título (9 de LPT e 9 de EM, totalizando 18); 

 O Caderno de Reflexões de EM, a OPA e o Caderno do Estudante da série /ano destinado aos 

professores que ministram estes conteúdos deverão ser distribuídos de acordo com o número de salas. 

 O Caderno de Reflexões de LPT, a OPA e o Caderno do Estudante da série /ano destinado aos 

professores que ministram estes conteúdos, deverão ser distribuídos de acordo com o número de salas. 

b) Distribuição aos alunos: 

• Antes da entrega do material aos alunos, em cada ETI parceira, a DE deverá compatibilizar o número de 

alunos de cada unidade com os números de exemplares recebidos. 

Os materiais didáticos que estão sendo entregues aos profissionais (Supervisores, PCNP, PC e 

Professores) pertencem à DE ou à escola, respectivamente, e podem ser usados também no ano seguinte, 

até mesmo por novos profissionais que passarem a atuar nas Oficinas Curriculares de Experiências 

Matemática e Leitura e Produção de Texto. 

Em caso de sobra de material, o mesmo deverá ser preservado na DE como reserva técnica, inclusive 

para ser utilizado em 2017. Oportunamente, enviaremos um modelo de planilha para ser preenchida com 

a quantidade de material que tenha sobrado. 
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Observações: 

1- Solicita-se que, os materiais entregues nas DE  sejam encaminhados, imediatamente, para as ETI 

parceiras do Programa SuperAção Jovem, a fim de que estejam disponíveis para o Planejamento  Escolar 

dos dias 29 e 30.07. 

2- Para o ano de 2017, como previsão, foram calculadas quantidades de Cadernos do Programa 

SuperAção Jovem, apenas para os alunos. Portanto, todo o material que no presente ano serão entregues 

aos profissionais (DE e UE), deverão ser preservados nos seus locais de destino. 

 

 
CPRESP / EQUIPE ETI -  Vera Goloni 

E-mail: vera.goloni@educacao.sp.gov.br 

 

 
 

 

 Informação nº 02: Formações e Orientações Técnicas sobre o 
Programa de Educação nas Prisões/levantamento  

 
 

 
Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que ofertam atendimento escolar nos 

estabelecimentos penais do Estado – Programa de Educação nas Prisões. 

 

A CGEB, por meio da equipe técnica do Núcleo de Inclusão Educacional – NINC, encaminha um 

levantamento de informações, que não foi solicitado anteriormente, sobre informações e orientações 

técnicas, com foco pedagógico, realizadas pelas Diretorias de Ensino e que envolvem a oferta de 

Educação Básica – modalidade EJA – nos estabelecimentos penais do Estado. Esta oferta, pela SEE, vem 

sendo implementada desde 2011-2012, com base no disposto na Resolução do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) nº 2/2010, que instituiu as Diretrizes Nacionais para oferta de educação para jovens e 

adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Mais recentemente, foi 

publicada outra Resolução pelo CNE – nº 4/2016 – que também trata do assunto.  

 

mailto:vera.goloni@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHSUxuTmk0RlNsNkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVzl1c1dVTHFMLXc/view?usp=sharing
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Sobre o atendimento escolar, no Estado de São Paulo, temos como base, ainda, o Decreto 

Estadual nº 57.238/2011 e a Resolução Conjunta SE/SAP 1/2013, de modo que a oferta de escolarização 

pela SEE nos estabelecimentos penais ocorre com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP), constituindo-se como uma política pública em implementação pelo Estado. 

 

Diante disso, o NINC encaminha formulário virtual às Diretorias de Ensino envolvidas, destinado 

aos seus Núcleos Pedagógicos, com o objetivo de mapear as ações de formação pedagógica já realizadas e 

aquelas em andamento pelos órgãos regionais da SEE, a fim de planejar novas ações e documentar o 

trabalho já realizado, com vistas ao seu aprimoramento.  

 

Solicitamos, assim, que o formulário seja respondido até o dia 20/08/2016.  Clique aqui para 

acessá-lo.  

 

Agradecemos, antecipadamente, e colocamo-nos à disposição. 

 

Equipe técnica NINC/CGEB 

 

 

 

 Informação nº 03: Falling Walls Lab São Paulo 2016 – concurso 
interdisciplinar levará representantes brasileiros à Alemanha, em 
novembro. 

 

 
A A.T. Kearney, empresa global de consultoria e gestão empresarial, em parceria com o Centro 

Alemão de Ciência e Inovação São Paulo (DWIH-SP) e o Instituto de Física da USP, realiza em setembro a 

4ª edição do evento Falling Walls Lab no Brasil. O fórum, plataforma internacional e interdisciplinar única 

direcionada a líderes em diversos campos da ciência, negócios, política, artes e sociedade, é uma 

oportunidade para estudantes, acadêmicos e profissionais mostrarem ideias inovadoras e que gerem 

impacto positivo na sociedade.  

 

As inscrições de pesquisas, projetos, planos de negócios, iniciativas sociais ou empreendedoras 

para a etapa brasileira podem ser realizadas até 14 de agosto, gratuitamente, pelo 

site http://www.falling-walls.com/lab/apply. Podem se inscrever estudantes da graduação, mestrado ou 

doutorado, profissionais, cientistas e empreendedores maiores de 18 anos. Em 19 de setembro, no 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-57238-17.08.2011.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-57238-17.08.2011.html
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONJUNTA%20SE.HTM?Time=14/07/2016%2009:01:41
https://docs.google.com/forms/d/1piPVbPiiT7DyS4CFf1ft9bCYbdYyqH4Wil6Mu4A1KfM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1piPVbPiiT7DyS4CFf1ft9bCYbdYyqH4Wil6Mu4A1KfM/viewform?edit_requested=true
http://www.falling-walls.com/lab/apply
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Auditório Abrahão de Moraes (Rua do Matão, Travessa R, nº. 187 - Instituto de Física do Campus da 

Cidade Universitária), os participantes terão 3 minutos para apresentarem em inglês suas ideias, além da 

possibilidade de interação com diversas disciplinas e participação em discussões com grandes 

pesquisadores e profissionais.  

 

As duas ideias mais criativas serão escolhidas pelo júri – formado por renomados acadêmicos e 

executivos – para representarem o Brasil na final global do evento, que será realizado  em Berlim, no mês 

de novembro, junto a outros 98 representantes de mais de 40 nações, com despesas de passagem e 

hospedagem custeadas pelos organizadores do evento nacional. Além disso, receberão convites para 

assistirem às apresentações de pesquisas revolucionárias de alguns dos mais importantes cientistas do 

mundo no Falling Walls Conference (http://www.falling-walls.com/conference) e ainda poderão visitar 

renomados institutos alemães de pesquisa. 

 

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 04: Recursos para manutenção de instrumentos e 
uniformes de fanfarra 

 

A SEE reconhece e parabeniza os esforços dedicados aos  alunos talentosos e o magnífico trabalho 

que os professores, músicos, instrutores e toda a comunidade escolar vêm dedicando ao Projeto Bandas e 

Fanfarras. 

Informamos que, em 2016, estão suspensas as demandas para manutenção dos instrumentos 

musicais e uniformes para apresentações dos componentes. As Unidades Escolares que participam do 

Programa Mais Educação e que ainda possuem verbas poderão utilizar uma parte do repasse para tal 

ação, desde que não comprometam o ressarcimento dos monitores e a continuidade das atividades 

selecionadas em 2014.  Neste caso, a escola deverá justificar em ata de reunião da APM, os motivos que 

fundamentam a utilização desse recurso, além de incluir  o parecer da supervisão responsável. 

 

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para maria.fatima@educacao.sp.gov.br  

http://www.falling-walls.com/conference
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 05: Orientações para o Registro da Escolha de Livros 
Didáticos do PNLD 2017 (Anos Finais do Ensino Fundamental) 

 

 

Estamos no período do registro da escolha dos novos livros didáticos para os alunos e professores dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).  

 

Até 12 de agosto de 2016, as escolas deverão acessar o Sistema PDDE Interativo para digitar as 

opções escolhidas pelos professores, em: 

- http://pdeinterativo.mec.gov.br ou  

- http://pddeinterativo.mec.gov.brnterativo. m 

ov.br 

Lembramos que esse sistema dispensou o envio da carta com senha e que  os diretores das unidades 

escolares devem acessá-lo com o seu CPF e a senha utilizada nos Programas MEC. É um sistema seguro, 

mas depende do sigilo absoluto da senha do diretor da escola, para impedir alterações indevidas no 

registro das escolhas dos professores. Clique aqui para ter acesso ao "Passo a Passo da Escolha".  

 

A escolha será feita pelas escolas com alunado dos anos finais constantes no censo escolar de 2015. 

Este ano, as escolas novas criadas em 2016 e cadastradas no Censo Escolar até 30/05/2016 também 

poderão escolher, caso tenham alunos neste segmento.  

 

Os professores devem acessar o Guia do Livro Didático PNLD 2017 para conferir todos os títulos 

aprovados, verificar as informações e os critérios para subsidiar as opções de escolha. Clique aqui para ter 

acesso ao Guia Online.   

Recomendamos documentar as indicações de cada disciplina em Ata. Clique aqui para ter acesso ao 

modelo de Ata sugerido pelo FNDE.   

Atenção: cada escola tem autonomia para escolher os livros didáticos de cada disciplina, a serem 

utilizados no triênio 2017/2019. Para isso, gestores e docentes são os que mais conhecem seu projeto 

pedagógico e a realidade de seus alunos, para optarem pelas coleções do PNLD que melhor dialoguem 

com o Currículo do Estado de São Paulo e as proposições apresentadas no material do São Paulo Faz 

Escola. 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMjN5LTUwVEZZUzg/view?usp=sharing
http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHOWhGMlhsRTR4U2s/view?usp=sharing
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Acesse o portal do FNDE www.fnde.gov.br ou o da SEE www.educacao.sp.gov.br > Programas e 

Projetos > Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2017, para outras informações auxiliares ao 

processo de escolha e, se precisar, escreva para nós por meio do   link “Fale Conosco”. 

 

 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 06: Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016 
Febrafite/ESAF 

  

A Edição 2016 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal será realizada pela FEBRAFITE, em parceria 

com a ESAF – Escola de Administração Fazendária, com o apoio das associações filiadas e outras entidades 

de classe parceiras e patrocinadoras, tendo por principais objetivos: 

·         Valorizar, promover e premiar ações que envolvam matérias específicas de Educação Fiscal, 

oportunizando a discussão sobre a importância social do tributo. 

·        Incentivar o acompanhamento da qualidade dos gastos públicos por meio de mecanismos de 

controle social, como forma de efetivo exercício da cidadania. 

·       Desenvolver atividades em parceria com suas associações filiadas e Administração Pública de   

qualquer esfera de governo, no sentido de aperfeiçoar conhecimentos teórico-práticos referentes à 

Educação Fiscal em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. 

·       Incentivar mecanismos de aprendizagem com propósito de permitir ao cidadão o acompanhamento 

da correta aplicação dos recursos materiais colocados à disposição da Administração Pública para 

atendimento das demandas sociais existentes. 

·       Propiciar a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 

controle social e fiscal do Estado por meio de atividades de educação fiscal. 

http://www.fnde.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
http://www.esaf.fazenda.gov.br/
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Poderão participar do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, escolas, universidades, órgãos públicos, 

dentre outras pessoas jurídicas que desenvolvam, diretamente, projetos voltados à área da Educação 

Fiscal em suas comunidades locais, excetuando-se entidades ligadas à categoria dos Fiscos. 

 

Os inscritos ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal, Edição 2016, concorrerão nas seguintes 

categorias: 

1.       Escolas: Esta categoria abrange instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. 

2.       Instituições: Categoria que abrange Organizações Não Governamentais (ONG), Universidades, 

Prefeituras Municipais e Secretarias Municipais e demais instituições da iniciativa privada. 

CRONOGRAMA 

Em 2016, a execução do PRÊMIO obedecerá ao seguinte cronograma de desenvolvimento: 

1. Lançamento: 17 de maio de 2016; 

2. Período de divulgação e inscrição: de 18 de maio a 11 de julho de 2016 ( PRORROGADA 

22/07/2016); 

3. Prazo máximo para postagem de documentação até 26 de julho de 2016; 

4. Período de verificação pelas equipes técnicas: de 10 de agosto a 30 de setembro de 2016; 

5. Período de trabalho da Comissão Julgadora: de 1º de outubro a 24 de outubro de 2016; 

6. Divulgação nominal dos dez projetos inscritos com maior pontuação até: 25 de outubro de 2016, 

no site do Prêmio; 

7. Solenidade de premiação: 09 de novembro de 2016, em Brasília/DF. 

Observação: O prazo de inscrição, previsto no item 2, poderá ser prorrogado a critério e por ato da 

FEBRAFITE. 

Maiores informações no Regulamento do Prêmio NEF – 2016. 

 

Educação Fiscal e Financeira 

João dos Santos Vitalino 

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

 

http://www.educacaofiscal.sp.gov.br/pages/Noticias/Registro/Regulamento%20do%20Pr%C3%AAmio%20NEF%20-%202016.docx
mailto:joao.vitalino@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 07: Concurso de Contos Fundación MAPFRE 

 

 

A equipe de Língua Portuguesa divulga a iniciativa da  Fundación MAPFRE para a América Latina e 

Espanha, aberta a todas as escolas, públicas ou privadas. 

 O Concurso de Contos Fundación MAPFRE, sob o título “Educa tu mundo”, além de promover 

a reflexão de que o amanhã é responsabilidade de todos e de cada um de nós, tem como 

objetivo incentivar e valorizar a leitura, a escrita e a criatividade dos estudantes.  

 Crianças e jovens podem contribuir com uma nova visão sobre como construir um mundo 

melhor, com especial interesse sobre os temas que nos preocupam: 

 ação social (cooperação para o desenvolvimento, a inclusão social, etc.), 

 arte como forma de conhecimento, 

 cultura de seguros e os estilos de vida saudáveis, 

 prevenção de acidentes e a segurança viária. 

 

Para participar do Concurso de Contos, o educador ou responsável deve se inscrever no 

site: <https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org> e enviar os contos dos seus alunos (de 6 a 

18 anos).  

 

Todos os contos produzidos poderão ser enviados. Uma vez que os contos enviados apareçam publicados 

no site do Concurso, poderão ser compartilhados e votados. Quanto mais votos receberem, mais 

possibilidades terão de ganhar um prêmio. Os contos premiados premiam a escola, o professor ou tutor 

responsável e o aluno autor do conto. 

 

 

https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/
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Segue link para o site do concurso: <https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/> 

Para o cadastro: <https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/registro-dados/> 

Para acessar o regulamento:<https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/bases-do-

concurso/> 

 

CEFAF/Equipe de Língua Portuguesa 

 

 

 

 Informação nº 08: Matrícula de alunos egressos da Educação de 
Jovens e Adultos em cursos regulares do Ensino Médio – 2º 
Semestre Letivo 

 

 

 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores de Unidades Escolares 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, à vista das características de que se 

revestem: 

 a situação escolar de alunos que, em função da faixa etária, ao concluírem o Ensino 

Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, ao final do 1º semestre 

letivo, se veem com dificuldades de poder dar continuidade a seus estudos no Ensino 

Médio, quer no  sistema regular de ensino, quer em curso de EJA, 

 

 as  diretrizes que vêm regulamentando, no ano em curso, a organização e o 

funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos -  Deliberação CEE nº 

124/2014, Resolução SE nº 81/2011 e, notadamente, a Resolução SE nº 47/2015 -,  

em que a exigência de atendimento a mínimos de faixa etária nem sempre 

corresponde às condições de que são portadores esses alunos, 

 

 a estrutura curricular anual dos cursos oferecidos pelo ensino regular, organizada em 

anos/séries com duração de um ano letivo,  

 

https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/registro-dados/
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/bases-do-concurso/
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/bases-do-concurso/
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esclarece as autoridades educacionais, responsáveis pelas escolas que mantêm, ao final do 1º semestre 

letivo, alunos concluintes do Ensino Fundamental, egressos de cursos de EJA, e que não atendem à 

exigência da idade mínima para  a continuidade imediata de estudos no Ensino Médio dessa modalidade 

de ensino, que: 

 

 deverão assegurar-lhes a matrícula em cursos regulares do Ensino Médio, no 2º semestre letivo, 

uma vez que, em face da exigência legal de atendimento aos mínimos de faixa etária, conforme 

estabelecidos na Resolução SE nº 47/2015, não podem ser acolhidos em cursos de EJA. 

 

Nesse sentido, os ajustes de caráter estritamente pedagógico que o acolhimento desses alunos passam a 

demandar, a exemplo da  necessidade da retomada ou aprofundamento de habilidades e competências 

exigidas para acompanhamento da turma/classe em que forem incluídos, da apropriação de novos 

conteúdos e conhecimentos que os auxiliem no desenvolvimento das novas atividades e outras, os índices 

de  frequência a serem exigidos e os critérios de avaliação de desempenho escolar a serem adotados,  

deverão incidir, exclusivamente, sobre o semestre em que o aluno se matriculou, devendo os resultados 

alcançados decorrerem exclusivamente do período cursado pelo aluno. 

 

 

 

 Informação nº 09: Novo Fluxo - Procedimentos para o cumprimento 
da Ação Civil Pública Nº 27.139/2000 - Custeio de despesas de 
educação para autistas 

 

O Centro de Atendimento Pedagógico Especializado – CAESP, por intermédio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico Especializado – CAPE, comunica a todas as Diretorias de Ensino UM NOVO FLUXO para os 

procedimentos a serem executados para o cumprimento da Ação Civil Pública nº 27.139 de 2000, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Fazenda Estadual, que determina 

que o Estado custeie as despesas de educação para todos os autistas residentes no Estado de São Paulo. 

 

Logo, reiteramos a importância da leitura deste Documento Orientador anexo por todos os 

envolvidos na Diretoria de Ensino (Dirigente de Ensino, Supervisores de Ensino, PCNP, Diretores de 

Centros e Núcleos), bem como solicitamos a ampla divulgação junto aos Diretores de Escola, tendo em 

vista que o atendimento educacional a alunos com Transtorno Do Espectro Autista - TEA é uma 

responsabilidade de todos.  

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHb0RuSWJob002Szg/view?usp=sharing
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Cabe lembrar que o objetivo é otimizar o atendimento dos requerentes com vistas a dar maior 

agilidade às solicitações, pois a Ação prevê um prazo de 30 dias para atendimento das habilitações. Caso 

isto não ocorra, há previsão de multa diária a ser cobrada da Fazenda Pública, incorrendo em 

responsabilização da Secretaria da Educação.   

 

Agradecemos, desde já, a colaboração e nos colocamos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

Equipe CAESP/CAPE 

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

 

 

 

 
Informação nº 10: Utilização do gibi “Turismônica” nas escolas de 
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais – CGEB/CISE 

 
 

Com o intuito de orientar as Diretorias de Ensino sobre a utilização dos exemplares do gibi Turma 

da Mônica “Turismônica”, elaborado pela Secretaria de Turismo e distribuído pelo Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI) em parceria com a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 

Escolares (CISE), informamos: 

 Esse material é uma iniciativa da Secretaria de Turismo, que tem como objetivo divulgar o 

turismo dentro do Estado de São Paulo.  

 Segue em formato PDF, o manual do professor para utilização do gibi, o qual deverá ser 

encaminhado a todas as Escolas de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Andréa Freitas, por meio do telefone 11-3351-0013 

ou pelo endereço de e-mail andrea.freitas@educacao.sp.gov.br . 

 

CEFAI 

 

 

mailto:andrea.freitas@educacao.sp.gov.br

