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  Informação nº 01: Videoconferência sobre Educação Especial - 
Plano de Atendimento Individual (PAI) – Link de Acesso e Material 
de Apoio  

 

 
 Informamos que a sexta videoconferência do CAPE intitulada "Plano de Atendimento 

Individualizado", realizada em 27 de junho de 2016, e que teve por objetivo orientar às equipes das 

Diretorias de Ensino, escolas e professores sobre questões referentes à elaboração do Plano de 

Atendimento Individualizado – PAI, conforme o Anexo II da Instrução CGEB, já se encontra disponível na 

videoteca da Rede do Saber e também está  disponível aqui.  

 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_PAI_27_06_16_VIDEOTECA.wmv 

 

 Orientamos que utilizem o Internet Explorer para visualização do arquivo.  

 

 Os slides utilizados durante a videoconferência como material de apoio podem ser visualizados 

nesse link ou na videoteca da Rede do Saber, na aba "arquivos".  

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

próximas videoconferências com temas referentes à Educação Especial.  

 Fiquem atentos às chamadas!  

  

CAESP / CAPE 

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

 

 

 

 Informação nº 02: PNLD 2017 - Data Videoconferência e outras 
informações 

 

 
 A escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2017 

Anos Finais se estenderá até o dia 12 de agosto de 2016. 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_PAI_27_06_16_VIDEOTECA.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/EDUCACAO_ESPECIAL_PAI_27_06_16_VIDEOTECA.wmv
https://drive.google.com/folderview?id=0B7LYHz8FkcUHVzBlNF9YNkZlbG8&usp=sharing
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 A CGEB/CEFAF - Programa de Livros realizará uma Videoconferência no dia 03 de  agosto, das 

15h30 às 17h30 horas, que deverá ser acompanhada pelos Supervisores de Ensino e PCNP responsáveis 

pelo PNLD e pelos Anos Finais do Ensino Fundamental. A Videoconferência será transmitida também por 

streaming, em www.rededosaber.sp.gov.br, para acompanhamento nas escolas que oferecem os anos 

finais do ensino fundamental e público interessado.  

 A videoconferência tem o objetivo de orientar de forma técnica, pedagógica e operacional a 

escolha dos livros didáticos do PNLD para o triênio 2017/2019.  

 Solicitamos a participação de todos os interessados, sugerindo que deixem para finalizar a 

digitação só após a videoconferência, em função dos alertas que serão realizados, principalmente quanto 

às violações e fraudes que estão ocorrendo nessa nova plataforma de escolha, o PDDE Interativo.   

 No portal da SEE www.educacao.sp.gov.br > Programas e Projetos > Programas de Livros > Acesse 

o site > PNLD 2017 estamos publicando diversas orientações sobre o processo de escolha. Para tirar 

dúvidas pontuais, esse endereço dispõe do link “Fale Conosco”. Acesse-o e prontamente retornaremos. 

 Solicitamos que repassem essas informações para as escolas sob jurisdição de sua Diretoria de 

Ensino e em caso de dúvidas, a DE deverá entrar em contato com Aidê.  

 

CEFAF / Programa de Livros 

Aidê Magalhães E-mail: aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br  

 

 

 Informação nº 03: Videoconferência: Desenvolvimento de 
competências a favor da educação integral dos estudantes -  
Programa Sala de Leitura  2016 

 

 

Dando continuidade às ações de formação e acompanhamento do Programa Sala de Leitura, a seguir 

apresentamos os próximos  encaminhamentos: 

 

Videoconferência em 08/8 - no horário das 9h às 12h30min 

 

● Assunto: Desenvolvimento de competências a favor da educação integral dos estudantes. 

● Objetivo geral: Que Supervisores, PCNP, Analistas Socioculturais e  Professores da Sala de Leitura 

aprofundem a sua compreensão sobre: 

- o desenvolvimento de competências na perspectiva  da educação integral dos estudantes; 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
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- a mediação necessária para o desenvolvimento de competências e educação integral dos  

estudantes. 

● Público-alvo: Supervisores, Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos responsáveis 

pelo Programa na Diretoria de Ensino, Analistas Socioculturais e Professores da Sala de Leitura 

indicados na adesão. 

 

É fortemente sugerido que os professores sejam convidados a participar presencialmente dessa 

formação, pois o objetivo é intercalar a apresentação de conteúdos durante a VC  e  momentos de estudo 

local sob a mediação dos Supervisores, PCNP e apoio dos Analistas Socioculturais. 

 

A proposta de Videoconferência conjugada com trabalho local está disponível em: 

http://bit.ly/OrientaçõesVC4PSL    

 

É importante acessar este link para orientar os professores quanto ao estudo preparatório para 

essa formação, assim como para entender a proposta de estudo e  mediação do trabalho local. 

 

 
 

 

 
Informação nº 04: Documento Orientador de Ciências Humanas 

 

 

 
 Segue para conhecimento das equipes pedagógicas das Diretorias Regionais de Ensino o 

Documento Orientador “Avaliação, recuperação e autoavaliação na perspectiva do 

protagonismo do aluno”, organizado pelas Equipes Curriculares de Filosofia, História e Geografia.  

 

Para conhecer o documento, clique aqui.  

 
Para mais informações: 
 

Emerson Costa: emerson.costa@educacao.sp.gov.br 
Equipe Curricular de Filosofia – CGEB/CEFAF 
 

 

http://bit.ly/Orienta%C3%A7%C3%B5esVC4PSL
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHVE5taXlYRXhHbGs/view?usp=sharing
mailto:emerson.costa@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 05: Programa Jovens Embaixadores - Confirmação do 
nome do PCNP interlocutor 

 

Este comunicado destina-se as Diretorias de Ensino Região Barretos, Caieiras, Campinas Leste, 

Itaquaquecetuba, Itararé, Mauá, Mirante Do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Registro e São Vicente. 

 

 Solicitamos a confirmação do nome do PCNP, preferentemente de Língua Estrangeira Moderna – 

Inglês, que será o interlocutor responsável pela ação em sua Diretoria de Ensino (download planilha), 

conforme já solicitado no Boletim CGEB 145, de 06/06/2016.  

 A indicação se faz necessária para o envio de senha de acesso ao sistema, que permitirá o 

acompanhamento dos alunos do Ensino Médio inscritos no Programa Jovens Embaixadores 2017, 

inclusive para aplicação de prova oral e escrita.   

 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, 

impreterivelmente até dia 29/07/2016. 

 

 

 

 
Informação nº 06: Atualização de dados do Professor Coordenador - 
CEL 

  

Com  o intuito de mantermos os registros atualizados, solicitamos que enviem o link abaixo para os 

CEL sob sua jurisdição, para que os PC do CEL ou os diretores das Escolas Vinculadoras preencham o 

formulário que está sendo disponibilizado. 

 https://docs.google.com/forms/d/1Tf7G6fB7PkzDiyu0A722Ah0QBGcUaYCLVayF32yAPU0  

 

O preenchimento deverá ser realizado até dia 15/08/2016, impreterivelmente.  

 

Equipe LEM 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHYk5nMV9kWElPbWs/view?usp=sharing
mailto:marina.shimabukuro@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/1Tf7G6fB7PkzDiyu0A722Ah0QBGcUaYCLVayF32yAPU0
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 Informação nº 07: Shakespeare Activity Booklet 

 

 

O ano de 2016 marca o quarto centenário da morte de William Shakespeare, um dos mais célebres 

dramaturgos de todos os tempos. 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo,  em parceria com o British Council, tem o prazer de 

apresentar  Shakespeare Activity Booklet, um caderno de atividades que aborda trechos das obras de 

Shakespeare para o aprendizado de língua inglesa. 

As Diretorias de Ensino receberão o material impresso, que deverá ser distribuído aos professores de 

inglês com aulas atribuídas nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no Centro de 

Estudo de Línguas.  

O material também pode ser acessado pelo link: 

http://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/sk_englishportuguese_low.pdf . 

O caderno inclui atividades de pré-leitura, descrições de peças teatrais e atividades pós-leitura. Em 

sala de aula, o aluno irá explorar vocabulário e compreensão de texto, além das inovações linguísticas que 

Shakespeare deixou em seus trabalhos. 

A iniciativa também conta com capacitação para os PCNP de Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e 

Professores Coordenadores do CEL. No dia 2 de setembro, das 11h às 12h30, será realizada uma 

videoconferência sobre o assunto.  

 Esperamos que professores e alunos apreciem o material.  

 

Equipe LEM e British Council 

 

 

 

 

 

http://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/sk_englishportuguese_low.pdf
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Informação nº 08: Divulgação 11ª Edição DIADESOL – Dia 
Interamericano de Limpeza e Cidadania 

 

Seguem informações sobre a 11ª edição do DIADESOL - Dia Interamericano de Limpeza e 

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

Ambiental (AIDIS). 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 12 de novembro de 2016), tendo sido 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.  

Os regulamentos do 7º Concurso de Desenho Infantil “Como os resíduos podem afetar a sua 

saúde?” direcionado aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, e do 11º Concurso 

de Vídeo Amador “Resíduos Sólidos e Saúde Pública”, direcionado aos alunos do Ensino Fundamental – 

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

 http://www.abessp.org.br/arquivos/REGULAMENTO_7_CONCURSO_DESENHO_INFANTIL_2016_05_11

_vs_final.pdf  ou clique aqui. 

 http://www.abes-sp.org.br/diadesol/concurso-video-amador  

 

Ressaltamos que os temas propostos pelo DIADESOL são trabalhados pelo Currículo do Estado 

de São Paulo, pelas disciplinas de Geografia, Ciências e Biologia, conforme segue: 

 por meio da disciplina 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 do tema “A 

produção de resíduos e o destino dos materiais no ambiente” (6º ano - Ensino 

Fundamental – Anos Finais); 

  em Biologia, a partir dos conteúdos “A interdependência da vida” e “Qualidade de vida 

das populações humanas” (ambos da 1ª série – Ensino Médio). 

http://www.abessp.org.br/arquivos/REGULAMENTO_7_CONCURSO_DESENHO_INFANTIL_2016_05_11_vs_final.pdf
http://www.abessp.org.br/arquivos/REGULAMENTO_7_CONCURSO_DESENHO_INFANTIL_2016_05_11_vs_final.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHLWJ4OGNWVHM1TW8/view?usp=sharing
http://www.abes-sp.org.br/diadesol/concurso-video-amador
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Observação: A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza pelo processo de inscrição, 

custos de transporte, alimentação e 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: 

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

E-mail: ctrsolidos@abes-sp.org.br 
Telefone: (11) 3814-1872 
 

 

 
 

 

 

 
Informação nº 09: Consulta sobre o número de Professores 
Auxiliares contratados por demanda judicial 

 

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

Pedagógico Especializado – CAPE, solicita a todas as Diretorias de Ensino que preencham o formulário 

anexo impreterivelmente até o dia 05 de agosto de 2016, tendo em vista a necessidade de compilar 

essas informações - nº de Professores Auxiliares contratados -  para atendimento de demandas oriundas 

do Poder Judiciário, sejam sentenças ou ofícios do Ministério Público. 

 

Caso a Diretoria de Ensino não tenha este tipo de atendimento, orientamos preencher "Não" na 

segunda pergunta -  "Tem professor auxiliar contratado via demanda judicial?" - , enviando o formulário 

mesmo assim. No caso da Diretoria de Ensino ter mais de um aluno atendido por Professor Auxiliar, o 

formulário deverá ser preenchido e enviado mais de uma vez. 

 

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

esclarecimentos. 

Equipe CAESP/CAPE 

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

http://www.abes-sp.org.br/diadesol
mailto:ctrsolidos@abes-sp.org.br
https://docs.google.com/forms/d/1hE8A0tSx9xF-B-KunXkDv55pndogDod1AXB7nagCMXA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hE8A0tSx9xF-B-KunXkDv55pndogDod1AXB7nagCMXA/edit
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Informação nº 10: Percurso SOS Água – Instituto Akatu 

 

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

Norte 1, Norte 2 e Sul 1. 

 

As visitas do Instituto Akatu às escolas interessadas em participar do Projeto "SOS Água" 

continuam durante o mês de agosto, e ainda há vagas disponíveis.  

Destacamos que o recebimento dessas visitas, que visam orientar sobre a participação (totalmente 

gratuita) no projeto, não gera qualquer obrigação à escola ou aos professores envolvidos.  

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

videoconferência “SOS Água – Consumo consciente no ambiente escolar”, disponível em 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2172, realizada no dia 

05/05/2016. 

Solicitamos às Diretorias de Ensino que comuniquem as unidades escolares sobre a existência de 

vagas para escolas interessadas em participar do projeto. Para tanto,  basta contatar a equipe do Akatu 

pelo e-mail edukatu@akatu.org.br ou pelo telefone (11) 3179-1170.  

 

Para conhecer a plataforma Edukatu, acesse http://edukatu.org.br/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2172
mailto:edukatu@akatu.org.br
http://edukatu.org.br/
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Informação nº 11: A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública 
– Diretoria de Ensino Região de São José dos Campos 

 

 

Informamos que a Diretoria de Ensino  Região de São José dos Campos aderiu ao Programa A3P - 

Agenda Ambiental na Administração Pública, tendo por finalidade integrar esforços no desenvolvimento 

de ações que promovam a cultura antidesperdício e a utilização coerente dos recursos naturais e dos bens 

públicos.  

O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, é uma iniciativa do Ministério do 

Meio Ambiente - MMA e seu objetivo é promover a internalização dos princípios de sustentabilidade 

socioambiental nos órgãos e entidades públicos. O termo de adesão foi publicado no Diário Oficial da 

União – Seção 3 – nº 226, quinta-feira, 26 de novembro de 2015 e vigorará pelo prazo de cinco anos. 

A elaboração da Agenda Ambiental na Diretoria de Ensino de São José dos Campos envolveu 

diretamente 120 servidores de 14 Departamentos (Centros e Núcleos). Os principais resultados obtidos 

com a implantação da A3P - Agenda Ambiental na Diretoria de Ensino, até o momento, foram: 

 

 Diminuição comprovada da conta de energia elétrica; 

 Separação do lixo; 

 Otimização da impressão; 

 Instituição do uso da Eco Fonte, gerando economia de 25% da impressão; 

 Otimização da iluminação; 

 Computadores em Stand By; 

 Substituição dos copos descartáveis por canecas; 

 Desligamento dos bebedouros no período noturno; 

 Otimização do uso do ar condicionado. 

 

É importante ressaltar que o projeto extrapolou o universo da instituição, chegando, inclusive, a 

dezenas de escolas da região, com envolvimento de milhares de estudantes. 

Os responsáveis pela implantação da Agenda Ambiental na Diretoria de Ensino são os PCNP 

“Interlocutores de Educação Ambiental”, Profª Maria Régia de Araújo Pereira e Prof. Taciano Moreira 

Gonçalves.  

Para mais informações, sugerimos que acessem os seguintes vídeos: 
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A3P - Agenda Ambiental na DE São José dos Campos 

https://www.youtube.com/watch?v=aI1lpI5FJSw 

https://www.youtube.com/watch?v=wToL0i8WLnQ 

Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 

 

 

 
Informação nº 12: Aventuras Currículo+: Língua Portuguesa – 1ª 
Edição/2016 e Aventuras Currículo+: Matemática – 1ª Edição/2016! 

 

Como é de conhecimento, já foi iniciado o período de confirmação das inscrições dos professores 

para os cursos Aventuras Currículo+: Língua Portuguesa – 1ª Edição/2016 e Aventuras Currículo+: 

Matemática – 1ª Edição/2016!  

Objetivo geral  

Os cursos têm como objetivo geral oferecer subsídios aos professores para desenvolver o projeto de 

recuperação intensiva da aprendizagem, em 2016, na(s) escola(s) onde atuam, em que habilidades 

estruturantes em Língua Portuguesa e Matemática são trabalhadas de forma lúdica e interativa, 

utilizando-se, entre outros, os recursos disponíveis na plataforma Currículo+.  

Confirmação de inscrição  

Conforme base de dados da Secretaria Escolar Digital (SED) referente ao mês de julho/2016, todos os 

PEB II em exercício na SEE-SP, com aulas atribuídas nas disciplinas de Língua Portuguesa ou de 

Matemática, do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, já estão previamente 

cadastrados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (AVA-Moodle).  

Os profissionais poderão conhecer o conteúdo da Missão 0 e, caso tenham interesse em realizar o 

curso, poderão confirmar a sua inscrição até 15 de agosto de 2016.  

 

Para que a inscrição seja efetivada, cada professor interessado deverá confirmar sua participação até 

15 de agosto de 2016.  

 

Para isso, após a leitura na íntegra do Regulamento, disponível no hotsite da ação, basta que o 

professor acesse o AVA-Moodle do curso, conforme os seguintes passos:  

a. Acessar o hotsite da ação: www.escoladeformacao.sp.gov.br/curriculomais;  

b. No canal “Ações”, clicar em “Aventuras Currículo+” e selecionar a disciplina;  

c. Ler atentamente o Regulamento do curso;  

https://www.youtube.com/watch?v=aI1lpI5FJSw
https://www.youtube.com/watch?v=wToL0i8WLnQ
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/curriculomais
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d. Clicar em “Acesse o AVA-Moodle”; 

e. Clicar no campo “Acesso”, localizado no canto direito da página do AVA-Moodle;  

f. Na tela de acesso, informar o CPF (com 11 caracteres, sem pontos e sem hífen) nos campos  

“CPF” e “Senha”;  

g. Clicar em “Acessar” e aceitar as condições descritas no Regulamento.  

 

Atenção: Após o primeiro acesso, por questões de segurança, é importante que a senha seja alterada.  

 

A lista parcial de professores participantes do Aventuras Currículo+ pode ser consultada pelo link: 

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/AventurasCurriculo/Forms/AllItems.a

spx . 

 

A equipe gestora da unidade escolar dispõe de acesso aos conteúdos conforme abaixo: 

 

 Login Equipe Gestora da Escola: ESC-

código CIE com 6 dígitos (ESC-000000)  

Senha: ESC-código CIE com 6 dígitos (ESC-

000000)  

 

A equipe da Diretoria de Ensino dispõe de acesso aos conteúdos conforme abaixo: 

 

 Login DE: DE-código da DE com 5 dígitos 

(DE-00000)  

Senha: DE-código da DE com 5 dígitos 

 (DE-00000)  

 

Período de realização dos cursos  

Conforme Regulamento, disponível no hotsite da ação, os cursos contarão com carga horária de 40 

horas e serão realizados de 15 de agosto a 30 de novembro de 2016.  

Durante o período de 15 a 22 de agosto de 2016, os cursistas deverão realizar as atividades avaliativas 

referentes ao Módulo Introdutório (Missão 0)!  

A partir de 23 de agosto terão início as atividades das demais missões, de acordo com o Cronograma 

descrito no Regulamento.  

Atenção: As atividades do curso deverão ser realizadas fora do horário de trabalho do professor. 

 

Para mais informações, consultem o Regulamento.  

Esperamos vocês para essa Aventura!  
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      Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: 

www.escoladeformacao.sp.gov.br 

 

 

 

 Informação nº 13: Funções dos PCNP de Educação Física convocados 
para o Grupo de apoio à Fase Final da Etapa I dos JEESP - Categoria 
Mirim - Taquaritinga/SP - de 11 a 20 de agosto de 2016 

 

 

 

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

Araçatuba, Franca, Itapetininga, Itapevi, Jaboticabal, Leste 5, Limeira, Lins, Marília, Miracatu, Norte 1, 

Pindamonhangaba, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto e Sertãozinho. 

 

Comunicado aos(às) Senhores(as) Dirigentes Regionais de Ensino das DE envolvidas:  

 

O PCNP de Educação Física de sua DE foi convocado  para fazer parte do grupo de acompanhamento e 

apoio à Fase Final da Etapa I dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP, categoria MIRIM, a ser 

realizada em TAQUARITINGA/SP de 11 a 20 de agosto de 2016. 

 

Segue anexo para conhecimento -  funções do grupo de apoio à Fase Final da Etapa I dos JEESP- 

categoria MIRIM- 2016, contendo instruções sobre as atividades que os  PCNP convocados deverão 

desenvolver durante a realização da referida fase final, com sede no Comitê Dirigente situado à Avenida 

João Perissinoti, 455/475- Jardim Taquarão- Taquaritinga/SP. Essas instruções deverão ser  repassadas aos 

PCNP convocados, para ciência. 

Lembramos que as diárias pertinentes deverão ser solicitadas com antecedência, via GDAE, e que 

conforme a referida convocação,  também é responsabilidade da DE o transporte dos convocados, ida e 

volta à TAQUARITINGA/SP, além das diárias correspondentes. 

 

 

CEFAF / Equipe de Educação Física 

Tel. 11-33510168 e 11 -33510020 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaDhoVlZOLS10TzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHaDhoVlZOLS10TzA/view?usp=sharing

