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Informação Nº 01: Abertura de inscrição para Curso da Cultura 
Inglesa 

  
Estão abertas, de 16/11 a 03/12/2016, as inscrições para os Cursos da Cultura Inglesa: 

 

1. Língua Inglesa; 

2. Aperfeiçoamento online “Teachers’ Links”; 

3. Curso de Pós-Graduação Lato sensu, Especialização em “Práticas Reflexivas e Ensino-Aprendizagem 

de Inglês na Escola Pública”  (somente com entrada no 1º semestre do ano). 

 

Os pré-requisitos são: 

a)  Todos os candidatos devem ser professores portadores de licenciatura em Língua Inglesa, 

(permitida a dupla licenciatura Inglês-Português) efetivos ou temporários, que estejam 

obrigatoriamente ministrando aulas de inglês na Rede Pública Estadual, ou professores efetivos 

em Língua Inglesa designados para funções relacionadas à formação continuada. 

b) Os candidatos devem ser professores efetivos em Língua Inglesa, permitindo-se também a 

candidatura de professores efetivos de Língua Portuguesa, desde que tenham licenciatura dupla e 

estejam ministrando aulas de língua inglesa na Rede Pública Estadual, ETEC e FATEC. 

c) Os candidatos podem ser OFA em Língua Inglesa com aulas atribuídas prioritariamente nos CEL. 

d) Além dos requisitos acima, para os cursos Teachers’ Links o candidato deve ter concluído o 

módulo VI de Língua Inglesa na Cultura Inglesa ou obter uma classificação superior ao módulo VI 

no teste de Língua Inglesa ou ainda ter o TOEIC com pontuação acima de 650 pontos. 

 

Para  mais informações, clique aqui. 

 

Observação: Não poderão participar do programa os professores que já fazem ou farão outro curso 

também objeto de bolsa da Cultura Inglesa SP ou de outra instituição. 

 

 

 

CEFAF/Equipe de Língua Estrangeira Moderna 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6VVl4dEdHeDZFVmM
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 Informação nº 02: Videoconferência “Novembro: Consciência Negra 
e Não-Violência” – Disponibilização de Material 

 

A equipe do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento 

Especializado (CAESP), da CGEB, disponibiliza à Rede o material utilizado na Videoconferência 

“Novembro: consciência negra e não-violência”, realizada no dia 25/10/2016.  

A VC está disponível na Videoteca online da Rede do Saber e o material utilizado (ppt) 

está disponível clicando aqui.  

O objetivo da VC foi debater o histórico das mulheres negras no país a fim de promover 

maior visibilidade da temática no Currículo, temas transversais e nas práticas escolares, em todas 

as etapas e modalidades da Educação Básica, considerando, ainda, que novembro é o mês em 

que se lembra, internacionalmente, o enfrentamento à violência contra a mulher (dia 25/11) e o 

mês da consciência negra (dia 20/11).  

A fundamentação dos conteúdos trabalhos assenta-se na LDB/96, alterada pelas Leis 

10.639/03 e 11.645/08, bem como em indicadores educacionais, etários, sociais, de violência, 

raciais e de gênero.  

Incentivamos que a DE multiplique a temática, por meio de seu Núcleo Pedagógico e 

Supervisão de Ensino, a todas as escolas estaduais, incluindo-se escolas vinculadoras de classes 

no sistema prisional e no sistema socioeducativo, em seus planejamentos, ações formativas e 

orientações técnicas realizadas na escola e na DE ao longo do ano.  

Agradecemos a participação da Rede e colocamo-nos à disposição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAESP/NINC 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Videoteca.aspx
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6M0FjRkhGVGRhdVU
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Informação nº 03: 13º Encontro USP-Escola 

  
 Divulgamos a abertura de inscrições para o 13º Encontro USP-ESCOLA. O evento será realizado de 

16 a 20 de janeiro de 2017, das 8h às 17h, com a oferta de cursos gratuitos para professores em diversas 

áreas do conhecimento. Para conhecer as propostas e realizar sua inscrição, acesse o link: 

http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/419. 

Notificamos que a participação é por adesão dos professores interessados e que as despesas com 

deslocamento são de responsabilidade dos participantes. Em caso de dúvida, entrar em contato com 

Renata C. de Andrade (Equipe de Física) por e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br ou por telefone 

(11) 3351-0126. 

 

 

 

  
Informação nº 04: "Estágio em Promoção da Convivência 
Multicultural”, em Toyama / Japão - 2017 

  

Sr.  Dirigente de Ensino, 

 

            Solicitamos divulgar aos professores,  que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do 

“Estágio em Promoção da Convivência Multicultural” do Programa de Intercâmbio e Cooperação entre 

Funcionários Públicos Regionais, oferecido pelo governo da Província de Toyama – Japão. 

 

Público-alvo:  Professores efetivos da Secretaria de Estado da Educação de qualquer disciplina, com idade 

entre 22 e 39 anos (entre o período de inscrição até o início do estágio), com Exame de Proficiência em 

Língua Japonesa Nihongo Noryoku Shiken, nível 3. 

Local de realização do estágio: Província de Toyama (Japão), em uma escola pública de Ensino 

Fundamental 

Duração: Seis (06) meses (maio a novembro de 2017). 

CEFAF 

http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/419
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 6 de 8 

Benefícios: Os selecionados terão as seguintes despesas pagas pelo governo de Toyama: passagem de ida 

e volta, estadia, despesas de transporte para o cumprimento do Programa em território japonês. 

 

Observações:  

1-    as despesas com passaporte, visto e demais taxas ficarão a cargo do candidato aprovado; 

2-    Em relação ao afastamento do candidato aprovado, reforçamos que ele será com prejuízo de 

vencimentos. 

 

Período de inscrição:  10/11/16  a 25/11/16 

Seleção: A última fase de seleção acontecerá na sede da Secretaria da Educação, em São Paulo. Os 

candidatos aptos participarão de uma entrevista previamente agendada. 

Data prevista para a entrevista dos candidatos finalistas: 30/11/16  

Documentos: cópia digitalizada do Exame de Proficiência em Língua Japonesa Nihongo Noryoku Shiken,  

nível 3,  demonstrativo de pagamento atualizado. 

Solicitação de ficha de inscrição e encaminhamento dos documentos, por e-mail:  

see.internacional@educacao.sp.gov.br   

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone (11) 2075-4653 ou e-mail: 

see.internacional@educacao.sp.gov.br   

 

 
 
 

 

 Informação nº 05: Recolhimento de Livros Didáticos Reutilizáveis do 
PNLD 

 

Solicitamos a todas as Diretorias de Ensino que orientem suas escolas jurisdicionadas quanto ao 

recolhimento dos livros didáticos reutilizáveis, dos PNLD 2015 e 2016, respectivamente Ensino Médio e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que esses livros serão utilizados pelos alunos matriculados 

no ano letivo de 2017.  

 Para maior facilidade nessa operação, sugerimos aos professores das disciplinas e anos abaixo, 

que realizem atividades em sala de aula com o uso do livro didático e, ao término, efetuem o devido 

recolhimento: 

CEFAF 

mailto:see.internacional@educacao.sp.gov.br
mailto:see.internacional@educacao.sp.gov.br
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 - Ensino Médio: 1ª à 3ª série - disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 

Biologia, Física e Química; 

 - Ensino Fundamental Anos Iniciais: 4º e 5º ano - disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, Arte, Livro Regional e Ciências Humanas e da Natureza (Coleção Integrada de 

História, Geografia e Ciências).  

 Cada escola deve separar, contar e arrumar esses livros em pilhas por disciplina, título e ano. Em 

seguida, armazenar em local adequado, juntamente com os livros novos que estão chegando, para a 

devida distribuição na primeira semana de aula de 2017. 

 Os livros, que deixamos de citar acima, são os consumíveis, sem necessidade de devolução, visto 

que a posse é do aluno e ele pode escrever nas lacunas disponíveis. 

   Quanto aos livros do PNLD 2014, referentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental, cada escola 

deverá efetuar o desfazimento total, conforme dispõe a Resolução nº 83/2013 e Lei Estadual nº 

14.470/2011, já que todos os alunos desse segmento receberão livros novos de todas as disciplinas, em 

2017. 

 Solicitamos que repassem essas informações às escolas estaduais 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  

 

 

 

  
Informação nº 06: Mediação e Linguagem 

  

Conheça e compartilhe os vídeos e as radionovelas produzidos para o Projeto Mediação e 

Linguagem, desde 2014. 

Alunos e professores protagonistas, expressando-se via linguagem cinematográfica ou 

radiofônica, trazem em seus trabalhos, leituras diversas de obras literárias e convidam a todos para se 

integrarem ao M & L. Basta seguir o link e escolher; são cerca de 17.100 postagens à disposição: 

https://www.youtube.com/results?search_query=Media%C3%A7%C3%A3o+e+Linguagem 

Já existem alguns “campeões de audiência” com mais de 4.000 visualizações. São escolas, alunos 

e professores da rede experimentando e produzindo cultura. Que tal conferir e divulgar? 

CEFAF/Programa de Livros Didáticos 
 

CEFAF/Equipe de Língua Portuguesa 

mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
https://www.youtube.com/results?search_query=Media%C3%A7%C3%A3o+e+Linguagem
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Informação nº 07: Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o 
Futuro 

  

 Professores e alunos semifinalistas, na categoria Memórias Literárias, participarão da Etapa 

Regional da Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”, em Fortaleza - CE, Hotel Gran 

Mareiro – Rua Oswaldo Araújo, 100 – Antonio Diogo, nos próximos dias 16, 17 e 18 de novembro.  

 Parabenizamos a todos que, com muito compromisso e dedicação, não mediram esforços para se 

apresentarem entre os melhores textos produzidos no Brasil.  

Conheçam os semifinalistas: 

 

2016 - SEMIFINALISTAS – CATEGORIA: MEMÓRIAS LITERÁRIAS 
 

 

Congratulações e votos de sucesso! Queremos vê-los na finalíssima em Brasília! 

 

 DE EE PROFESSOR(A) ALUNO(A) 

1 JALES MARIA PILAR ORTEGA 
GARCIA PROFA 

ADELINA MIRIAN 
MOREIRA BONFIM 

MAYSA LIZIEIRO LOBO 
MARTINS 

2 PENÁPOLIS ESTER EUNICE ALMEIDA 
FARIA DE OLIVEIRA 
PROFA 

CARLITO FERREIRA DE 
AMORIM 

NATHÁLIA GOMES LOPES 

3 SERTÃOZINHO EDITH VIEIRA DALMASO 
PROFA 

ELAINE BISSON DE 
SOUZA 

SAMUEL RODRIGUES DA 
SILVA 

CAESP/CAPE 


