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Informação Nº 01: Manual de Padronização dos Documentos 
Escolares 

  
 Senhores Dirigentes, Supervisores de Ensino, Diretores do CIE e  do NVE, 
  
 Considerando a necessidade de assegurar a padronização dos documentos escolares, 
lembramos que os procedimentos para acesso ao “Manual de Padronização dos Documentos 
Escolares” e seus Anexos estão disponíveis no site: 
http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/site/Intranet/ 

 
Clicar nos links: 
Coordenadorias – CGBEB – Biblioteca - (Avançar página na barra de rolagem ) - Vida Escolar. 
 
 Contamos com a colaboração de todos os envolvidos.  
 Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail cgeb.dgrem.cvesc@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

  
Informação nº 02: Avaliação de Desempenho das Equipes Escolares 
do  Programa Ensino Integral – Anos Finais e Ensino Médio. 

  

 

A 2ª etapa da Avaliação de Desempenho das Equipes Escolares do Programa Ensino 

Integral Anos Finais e Ensino Médio teve início no dia 24/11 e o término será em 22/12/2016. 

Todas as informações referentes ao Processo de Avaliação de Desempenho foram 

encaminhadas aos Dirigentes Regionais, aos Supervisores de Ensino e aos PCNP responsáveis 

pelas Escolas do Programa, via  Comunicado CGEB n º 79/2016.  

Em caso de dúvida, entrar em contato com a Equipe do Programa Ensino Integral - 

PEI/CGEB. 

 
 

 
 

DGREM/CVESC 

 
 

CEFAF/PEI 
 

http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/site/Intranet/
mailto:cgeb.dgrem.cvesc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 03: Recebimento dos Livros do PNLD 2017  

  

 Mais uma vez, a equipe do livro didático solicita o apoio das Diretorias de Ensino e escolas 

para que os livros do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático sejam entregues sem recusas 

por falta de pessoal nas escolas, em período de festas ou férias. 

 As escolas podem agendar o dia e o horário das entregas com o Coordenador dos 

Correios de cada região. Para facilitar esse processo, organizamos uma planilha (clique aqui) por 

Município, Centralizadora e Subgerente dos Correios. A planilha contém duas abas: na aba 

"Centralizadora" localize o município sede da escola e respectiva Centralizadora e na aba 

"Subgerente", identifique o nome, telefone e e-mail do subgerente para o devido agendamento.  

 Assim sendo, solicitamos que as escolas verifiquem os livros que ainda não foram 

entregues, conforme orientação publicada no Boletim CGEB nº 167 - Informação nº 4: "Livros 

Didáticos do PNLD 2017 estão chegando!", e se necessário, agendem a entrega com os Correios. 

 Solicitamos que repassem essas informações às escolas estaduais 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. 

 

 
 
 

 

  
Informação nº 04: Secretaria prorroga o prazo para responder ao 
questionário Gestão Democrática 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo acaba de prorrogar o prazo do questionário 

online para ouvir estudantes, professores, funcionários e pais ou responsáveis das 5 mil escolas 

da rede estadual. A enquete faz parte de uma série de iniciativas para atualizar a legislação e 

ampliar as ações de grêmios, associações de pais e mestres e conselhos escolares.  

CEFAF/Programa de Livros 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6SHBpdVNZT1BoU1k
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
https://sed.educacao.sp.gov.br/GestaoDemocratica/
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 Sabemos que no fim do ano a Escola está envolvida com a ANA (Avaliação Nacional da 

Alfabetização), com o SARESP e muitas outras atividades para o encerramento do ano letivo, por 

isso, o prazo foi prorrogado para até 18 de dezembro de 2016, impreterivelmente.  

 Até 01/12, tivemos mais de 407 mil respostas ao questionário! Esse número é bastante 

significativo, mas nossa rede é enorme e podemos, juntos, melhorar esse resultado. Atualmente, 

temos uma média de 70 respostas por escola, porém para algumas unidades escolares esse 

número é bastante inferior. Lembramos que o resultado do questionário será importante 

subsídio para as discussões nos Encontros Locais. 

Para saber mais sobre o projeto, clique aqui. 

Link questionário:  

https://sed.educacao.sp.gov.br/GestaoDemocratica/ 

 

 

 

  
Informação nº 05: Busca Ativa de Adolescentes entre 15 e 17 Anos  

 
 

Ao solicitarmos que as Diretorias de Ensino desenvolvessem ações para o resgate e 

permanência dos adolescentes que se encontram fora da escola, segundo a política de “Busca 

Ativa”, recebemos inúmeras ideias, planos, sugestões, demostrando a participação de toda a 

rede nessa missão. Agradecemos muito todo o empenho e atenção. 

As ações envolveram grande parte dos agentes escolares, como alunos, gestores, 

professores e funcionários, além de contar com Grêmios Estudantis, Escola da Família, Conselhos 

Tutelares, entre outros.  Sem deixar de valorizar e enaltecer todo o esforço de cada 

procedimento executado, seguem destacadas algumas ações encaminhadas, por sua 

criatividade, envolvimento, eficácia, abrangência, enfim, ações diferenciadas e inspiradoras. 

 

Equipe Gestão Democrática 

http://www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica
https://sed.educacao.sp.gov.br/GestaoDemocratica/
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Projeto "Mais Um" 

Campanha com todos os alunos matriculados para 
buscar algum amigo/colega, de 15 a 17 anos, que esteja 
fora da escola, motivando a mobilização  da comunidade 
escolar, a participação do Grêmio Estudantil, dos 
Representantes de Classe, equipe da Escola da Família e 
Gestores das escolas 

Campanha "Vem para 
Ficar"  

Campanha com concurso para criação de Mascote e 
Vídeo de divulgação, com participação dos Grêmios, 
representantes de Classe, Conselhos de escola, 
Professores Mediadores, PC e Gestores 

Criação de Mascote e 
Teatro 

Campanha com concurso para criação de Mascote e 
teatro – utilização da arte para envolver e motivar os 
alunos 

Empregar redes sociais 
Produção pelos alunos, de  vídeo chamativo/postagens 
no Facebook/grupos de acompanhamento pelo 
WhatsApp  

 

Com o intuito de se ampliar o alcance e a eficácia das ações propostas, outros 

colaboradores podem participar. A aproximação com parceiros, além do âmbito escolar, pode 

ser muito importante, haja vista alguns fatores de exclusão estarem relacionados a causas sociais 

mais profundas e complexas. 

Em relação ao acompanhamento e a avaliação do que foi ou está sendo executado, 

orientamos que sejam minuciosos e com vistas aos próximos passos à continuidade daquilo que 

esta Secretaria de Estado da Educação espera: o resgate e manutenção do jovem na escola, 

oferecendo-lhe diferentes oportunidades de aprendizagem e, consequentemente, melhores 

perspectivas  de vida. 

Contatos: (11) 3351-6115/3351-0115/3351-0124  

                 cgeb.dgrem.cemat@educacao.sp.gov.br 

 

DGREM/CEMAT 
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Informação nº 06: DELIBERAÇÃO CEE N° 149/2016: Estabelece 
normas para a educação especial no sistema estadual de ensino  

 

O Centro de Atendimento Especializado – CAESP e o Núcleo de Apoio Pedagógico 

Especializado - CAPE informam que o Conselho Estadual de Educação de São Paulo publicou a 

Deliberação CEE 149/16 (clique aqui), que estabelece normas para a educação especial no 

sistema estadual de ensino. 

Destaca-se que a Deliberação CEE 68/2007 está, assim, revogada, conforme se observa no 

Artigo 12 da atual Deliberação. 

 

 

 
Equipe CAESP/CAPE 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6NURVMFUyUXNfZVE

