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Informação nº 01: PNLD 2017 – Êxito das escolas paulistas na 
conclusão da escolha dos livros didáticos 

  
A escolha dos livros didáticos do PNLD 2017 atingiu a marca de 96,89% das escolas estaduais 

paulistas dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), que finalizaram o pedido das coleções 

de livros a serem utilizadas por seus professores e alunos durante o  triênio 2017 a 2019. Superamos, 

de longe, a média nacional que foi de 86,97% finalizações. 

Por isso, queremos agradecer o admirável empenho das equipes responsáveis pelo PNLD nas 

Diretorias de Ensino e suas escolas, que se esforçaram para o êxito dessa tarefa, que não foi fácil neste 

ano, em função da mudança para a plataforma do PDDE Interativo, que desvendamos juntos, no 

processo.    

PARABÉNS A TODOS!!! 

CEFAF/Programa de Livros 

 

  

 

 Informação nº 02: Videoconferência “EJA e programa de educação 
nas prisões: orientações pedagógicas e materiais de apoio” – dia 
31/08/2016 

 

Informamos às Diretorias de Ensino que no dia 31/08/2016, quarta-feira, das 13h às 15h, será 

realizada uma videoconferência (VC) transmitida ao vivo por link aberto, pela Rede do Saber 

(www.rededosaber.sp.gov.br), sobre a modalidade “EJA e Programa de Educação nas Prisões: orientações 

pedagógicas e materiais de apoio”. 

A VC será conduzida pelas equipes técnicas do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e 

do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), da CGEB/SEE, com a participação de Professora convidada da 

rede, com o objetivo de realizar orientação técnica, com foco pedagógico, aos educadores da rede 

estadual que atuam com a oferta da modalidade EJA e o Programa de Educação nas Prisões. Serão 

abordadas as especificidades da escolarização de pessoas jovens e adultas, incluindo-se aquelas em 

situação de privação de liberdade, de acordo com a legislação vigente, bem como a utilização do material 

de apoio didático-pedagógico disponibilizado pela SEE, com destaque para o Programa EJA – Mundo do 

Trabalho.  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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 O público-alvo desta VC são os PCNP, Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores (PC), 

em especial, os das escolas vinculadoras de classes no sistema prisional, e convite extensivo aos 

Professores que atuam no Programa de Educação nas Prisões. 

Como subsídio à VC, tomamos como referência, além da legislação vigente, o documento 

“Reflexões pedagógicas sobre o ensino e aprendizagem de pessoas jovens e adultas” (Stela Piconez, SEE, 

2013), disponível na Intranet da SEE, bem como os materiais de apoio do Programa EJA - Mundo do 

Trabalho (www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br).   

Solicitamos às Diretorias de Ensino ampla divulgação da VC aos educadores da rede. 

Atenciosamente, 

Equipes CEJA e NINC/CGEB 

Contato: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

 

 

 Informação nº 03: SALAS DE LEITURA – Formação de Formadores 
para gestão pedagógica do Programa Sala de Leitura - edição 2016 

 

Senhores (as) Dirigentes, 

Seguem os próximos encaminhamentos referentes à Formação de Formadores para gestão 

pedagógica do Programa Sala de Leitura - edição 2016. 

No período de 01/9 - 16/9 mais um módulo da Formação de Formadores para gestão pedagógica do 

Programa Sala de Leitura estará em curso. As orientações e atividades propostas nesta etapa podem ser 

acessadas através da plataforma de educação a distancia do IAS em 

http://www.educacaoonline.org.br/ead/ - módulo Trabalho de Campo 1.  

Nos colocamos à disposição para apoiá-los,  através da Agentes Técnica   do Instituto Ayrton Senna 

que acompanha a sua DE de atuação por email ou skype. 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Programa Sala de Leitura 

SEE-SP e Instituto Ayrton Senna 

 

Equipes técnicas CEJA e NINC/CGEB 

 

CEFAF 

http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
http://www.educacaoonline.org.br/ead/
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Informação nº 04: Curso para gestores – CEL 

 

Sr (a) Dirigente, 

 

Informamos que estão abertas, até 31/08/2016, as inscrições para o curso destinado aos gestores dos 

Centros de Estudo de Línguas – CEL. 

A ação foi pensada para atender aos professores coordenadores dos CEL, diretor e vice-diretor de 

escola vinculadora, supervisor e PCNP responsável pelo CEL e, caso tenha disponibilidade, o dirigente 

regional de ensino. 

O curso conta com 90 horas e terá início em 13/09/2016. 

Para maiores informações e inscrição clique no link abaixo: 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=3840 
 

Solicitamos divulgar a informação às Unidades Escolares vinculadoras de CEL em sua região. 

 

 

 

 
Informação nº 05: PNLD 2016 - Estoque de Livros Didáticos 

 

 

Sempre que houver alguma escola com falta ou excesso de livros didáticos do PNLD - Programa 

Nacional do Livro Didático, a Diretoria de Ensino - DE deve efetuar o remanejamento entre as escolas de 

sua jurisdição, e se necessário, contatar o CEFAF - Programas de Livros. 

Com relação à falta de livros, informamos que dispomos de Reserva Técnica de livros didáticos do 

PNLD 2016, no depósito desta Pasta, conforme planilha abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

CEFAF 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=3840
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Estoque de Reserva Técnica PNLD 2016 - válido para 2016 a 2018 

TÍTULO QTDE 

  PROJETO BURITI CIÊNCIAS 2º ano   79 

PROJETO BURITI CIÊNCIAS, HUMANAS E DA NATUREZA  2º ano 137 

PROJETO BURITI CIÊNCIAS, HUMANAS E DA NATUREZA  3º ano   30 

PROJETO BURITI CIÊNCIAS, HUMANAS E DA NATUREZA  2º ano 
PROF   14 

LIGADOS.COM CIÊNCIAS, HUMANAS E DA NATUREZA  2º ano 469 

LIGADOS. COM CIÊNCIAS 2º ano   44 

APIS CIÊNCIAS 3º ano   15 

APIS HISTÓRIA 3º ano   15 

APIS GEOGRAFIA 3º ano   15 

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA  2º ano 731 

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA  3º ano 824 

 
 Solicitamos aos responsáveis pelo PNLD das Diretorias de Ensino, que nos informem sobre o 

interesse nos citados livros, até 09 de setembro próximo, por meio do e-mail 

aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br .  Os atendimentos aos pedidos de livros didáticos serão por ordem 

de chegada da solicitação. 

 Para esclarecimento pontuais, a DE deve entrar em contato com Aidê Magalhães, por meio do 

citado email. 

 

 

 

 Informação nº 06: Levantamento sobre excedente de cadernos do 
aluno em posse das Diretorias de Ensino e unidades escolares 

 

Solicitamos a todas as Diretorias Regionais de Ensino que promovam um levantamento 

exclusivamente de cadernos do aluno em posse das suas respectivas unidades escolares e o quantitativo 

em posse das Diretorias de Ensino como reserva técnica. Para a contabilização de cadernos do aluno, 

deverá ser levado em consideração o estado de conservação (somente aqueles em condições de uso 

deverão ser computados), pois não se trata de levantamento para descarte.  

CEFAF/Programa de Livros 

 

mailto:aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br
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 Uma única planilha, para cada volume (anexo 1; anexo 2), deve ser encaminhada para o endereço 

abaixo, consolidada por DE, com a totalidade dos dados. Para seu preenchimento, observem os campos 

DE e UE.  A planilha deverá de ser datada, identificada por seu elaborador e preservada sem alterações ou 

inclusão de fórmulas, devendo  retornar até o dia 31 de agosto.  Em caso de item zerado, não deixar em 

branco, mas preencher com "0".  

 

 A planilha deverá ser salva com o nome da Diretoria de Ensino, acompanhado de "volume1" ou 

"volume2".  

 

Exemplos:  

adamantinavolume1,   votuporangavolume1,  leste1volume1 

adamantinavolume2,   votuporangavoume2,  leste1volume2 

 

Ítalo de Aquino  

e-mail: italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

Telefone: (11) 3351 0161 

 

  

 

 Informação nº 07: CEEJA – Gerenciamento e atualização das 
matrículas e suas movimentações  – 2016 

 
 

ATENÇÃO: Informação destinada às seguintes Diretorias de Ensino: Americana, Avaré, Barretos, 

Bauru, Botucatu, Campinas Leste, Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Jaboticabal, Jaú, Leste 5, Lins, Marília, 

Mauá, Miracatu, Mogi das Cruzes, Penápolis, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão 

Preto, Santos, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté, Votorantim. 

 

Senhor(a) Dirigente Regional de Ensino e Diretor(a) do CIE, 

 

CEFAF/Programa São Paulo Faz Escola 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6aFNja1RTVFU1d0E
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6dGlvQjByUkdPXzg
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 No mês de junho de 2015, por meio do Boletim CGEB 96 de 08/06/2015, foi solicitado a todos os 

Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA, que realizassem a atualização no Sistema de 

Cadastro de Alunos, em atendimento ao disposto na Resolução nº 77/2011, em seus Artigos 10, 11 e 

Parágrafo único: 

 Artigo 10 - A matrícula de jovens e adultos no CEEJA, independentemente de ser inicial ou para 

continuidade de estudos, desde que observado o disposto no caput e § 1º do artigo 5º desta resolução, 

poderá ocorrer a qualquer época do ano, devendo ser obrigatoriamente confirmada no início do ano 

letivo subsequente. 

 Artigo 11 - Esgotado o prazo de 30 dias, contados da data do seu último comparecimento às 

atividades desenvolvidas no CEEJA, o aluno que não justificar sua ausência no prazo de 30 dias 

imediatamente subsequentes, deverá ter a sigla NC (não comparecimento) registrada em seu nome, no 

Sistema de Cadastro de Alunos e Concluintes da Secretaria da Educação, sendo considerado como aluno 

de matrícula não ativa. 

 Parágrafo único – O aluno, a que se refere o caput deste artigo, no caso de pretender retomar a 

continuidade dos estudos, somente poderá solicitar renovação de matrícula no CEEJA, após o decurso de 

90 dias, contados da data do seu último comparecimento. 

 

 Visando à continuidade da implementação das  atualizações no Sistema de Cadastro de Alunos, a 

Coordenadoria  de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA,  habilitou as opções 

"CONFIRMAR MATRÍCULA" e "NC (NÃO COMPARECIMENTO)", portanto,  todos os alunos na opção 

“Confirmar Matrícula” com datas anteriores a 2016 estão no momento com status zerado.  

 Nesse sentido, solicitamos que, até o dia 15 de outubro, os Centros realizem as devidas 

atualizações de “Confirmação de Matrícula” e dos status “NC, concluintes e transferidos”,  para que ao 

final desse período tenhamos no Sistema de Cadastro o número efetivo de alunos ativos em 2016. No 

mês de novembro, solicitaremos um relatório dos Supervisores de Ensino, responsáveis pelos CEEJA, 

sobre a atualização destes dados. 

 As dúvidas sobre esta atualização deverão ser encaminhadas por meio do Núcleo de Gestão da 

Rede Escolar e Matrícula – NRM ou do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar – 

CIE, da Diretoria de Ensino. 

 Mais informações, entrar em contato com Luiz Tozetto, pelo telefone (11) 3351-0077 ou e-mail: 

luiz.tozetto@educacao.sp.gov.br. 

 

 CEJA 

 

mailto:luiz.tozetto@educacao.sp.gov.br

