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Informação Nº 01: Centro de Estudo de Línguas – Formulário para 
atualização 

  

Este comunicado destina-se às Diretorias de Ensino: Apiaí, Bauru, Campinas Oeste, Diadema, 

Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi Mirim, Piraju, 

Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São Roque, Sorocaba, 

Taquaritinga, Taubaté, Votorantim. 

 

Senhores Dirigentes, 

Conforme informação nº 01,  veiculada no Boletim CGEB nº 180, de 21/02/2017, faz-se 

necessário o preenchimento deste formulário, com o objetivo de coletar informações para 

subsidiar o processo de formação de professores do CEL, que será realizado por nossos parceiros. 

O prazo para preenchimento se estenderá até 24/03. 

Contamos com a habitual colaboração. 

 

 
 

 

 Informação nº 02: Programa Vence - Procedimentos para 
encerramento de contratos 

 

Esta informação destina-se apenas às Diretorias de Ensino: Centro, Centro Oeste, Centro Sul, 

Leste 1, Leste 2, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Caieiras, Carapicuíba, 

Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapevi, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, 

Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Taboão da Serra, Americana, Araraquara, 

Avaré, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, 

Catanduva, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Itapetininga, Itararé, Jaboticabal, Jacareí, 

CEFAF 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCf9T_3PIoPejR5E7pgrp4uN7rVKGWiHMdbHSDnnoLM8wlA/viewform?usp=sf_link
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Jaú, José Bonifácio, Jundiaí, Limeira, Lins, Marília, Mogi Mirim, Ourinhos, Piracicaba, 

Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São Joaquim da Barra, 

São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, 

Taquaritinga, Taubaté, Tupã e Votuporanga. 

 

Senhor Dirigente Regional de Ensino,  

Senhores Supervisores de Ensino responsáveis pelo acompanhamento do Programa Vence, 

 

Considerando que a necessidade de encerramento formal de todos os contratos assinados entre 

a SEE/FDE e as instituições credenciadas, solicitamos o empenho dos senhores para que 

possamos realizar os procedimentos necessários para o encerramento dos contratos. 

Segue abaixo link com  a relação das instituições parceiras no âmbito das Diretoria de Ensino 

envolvidas, que por alguma razão deixaram de atender as orientações do Programa e 

encontram-se com pendências. 

Assim, orientamos que façam a verificação junto a essas instituições e, no prazo de 15 dias, nos 

informem a situação de cada uma delas e as providências adotadas em cada um dos casos abaixo 

especificados. 

 

- Caso a escola/curso tenha encerrado suas atividades ou esteja em processo de sindicância, o 

fato deverá ser oficiado e encaminhado à Coordenadora da CGEB. 

- Caso se trate de escola ativa, cujos cursos contratados foram encerrados normalmente, deverá 

ser priorizada a adoção das ações para encerramento dos contratos. 

Todas as informações necessárias estão disponíveis no link e o acesso aos dados de cada escola 

deverá ser feito utilizando-se de senha específica de cada instituição. 

Apesar das pendências da 5ª Edição não constarem neste documento, orientamos que sigam as 

mesmas instruções, respeitando os prazos de vencimento de cada contrato/AES.  

Informações complementares poderão ser obtidas junto à equipe responsável pelo Programa. 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6TEhsUV96ZzdhcDg
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Email: coordenação.vence@educacao.sp.gov.br  

Telefones:   (11) 3351-0000,  ramais: 1035; 6104; 1034; 1128. 

 

 

 

 

  

Informação nº 03: Ata das Comissões Étnicas Regionais da Educação 
Escolar Indígena 

  

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Bauru, Caraguatatuba, Itararé, Miracatu, 

Norte 1, Penápolis, Registro, Santos, São Vicente, Sul 3 e Tupã. 

 

O Centro de Atendimento Especializado – CAESP, por meio do Núcleo de Inclusão Educacional - 

NINC, solicita aos responsáveis pelo acompanhamento das Escolas Estaduais Indígenas, que 

enviem as ATAS das Reuniões das Comissões Étnicas referentes ao ano corrente de 2016. O 

objetivo imediato é acompanhar as discussões locais da Educação Escolar Indígena e manter um 

arquivo dessas discussões no NINC. 

Prazo: 27/03/2017, até as 15h. 

Aproveitamos o ensejo para enviar-lhes a ATA da 2ª Reunião do Conselho Geral do Núcleo de 

Educação Indígena de 2016, ocorrida no dia 15/12/2016. 

Agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

CEFAF/Programa Vence 

 

CAESP/NINC 

mailto:coordenação.vence@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6MmNXQ3lpM0pMeXc
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 Informação nº 04: Material da Videoconferência “Projeto Explorando 
o Currículo” – CIP/Fundação Casa 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP) da 

CGEB agradece a participação das Diretorias de Ensino na Videoconferência “Orientações sobre o 

Projeto Explorando o Currículo – Centros de Internação Provisória (CIP) da Fundação CASA”, 

realizada dia 14/3/2017, com base na Resolução Conjunta SE-SJDC 1/2017, e compartilha o 

material (ppt) utilizado na VC – clique aqui para acessar.  

Além disso, disponibiliza os modelos de declaração de frequência no Projeto (clique aqui) e do 

parecer avaliativo (clique aqui), visando facilitar a adaptação e impressão regional e localmente.  

Na oportunidade, informamos que a VC ficará disponível na Videoteca da Rede do Saber, no site: 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Videoteca. 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 

 

 

 

  Informação Nº 05: Busca Ativa - Inclusão dos contatos dos "Serviços 
de acompanhamento de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto" 

 

  

Esta informação destina-se à Diretorias de Ensino da Capital. 

O Centro de Matrícula (CEMAT) e o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) da CGEB solicitam que 

as Diretorias de Ensino da capital incluam, em suas ações de busca ativa de alunos de 15 a 17 

anos, os contatos dos “Serviços de acompanhamento de Medidas Socioeducativas em Meio 

CAESP/NINC 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONJUNTA%20SE-SJDC-1%20DE%2010-1-2017.HTM?Time=14/03/2017%2009:29:51
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6NkYxMmlHREZ2LWc
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6N0lRb3laTlZ2RVU
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6OXNZOEt6T2wyWXc
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Videoteca
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Aberto”, vinculados ao Município, e dos “Centros de Internação Provisória” (CIP) da Fundação 

CASA localizados na capital. Clique aqui e aqui para acessar, respectivamente.  

Esta ação justifica-se diante de Termo de Convênio firmado entre SEE-SME-SMADS-Fundação 

CASA, vigente, que visa garantir o acesso e a permanência de adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas na cidade de São Paulo que, dentre outros aspectos, apresentam 

vulnerabilidades na permanência escolar.  

Agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

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

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

 
 
 

 

  Informação nº 06: Material Didático Pedagógico "EJA – Mundo Do 
Trabalho" – Solicitação de dados para Projeção para 2018 

 
  

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) da 

CGEB solicita às Diretorias de Ensino com escolas que oferecem a modalidade Educação de Jovens 

e Adultos, de presença obrigatória e flexível, incluindo as classes do Programa Educação nas 

Prisões, que preencham a planilha anexa, informando a quantidade de material didático do 

Programa EJA – Mundo do Trabalho que será necessária para atender à demanda de alunos dos 

1º e 2º semestres de 2018. 

Para o devido preenchimento da planilha, pedimos especial atenção às orientações abaixo:  

1 - O responsável pelo preenchimento deverá consultar as escolas de sua jurisdição quanto aos 

quantitativos necessários e atualizar os dados na planilha, considerando as reservas técnicas de 

sua Diretoria e escolas. 

CAESP/DGREM 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6Y3I0bDlfY0R2SWM
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6WkZnQXJpbUNfS2s
mailto:cgeb.dgrem.cemat@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6d2Y5U2hyV2ZTdmM
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2 - Na planilha constam todas a Diretorias de Ensino que oferecem EJA, incluindo CEEJA e 

Programa Educação nas Prisões, no ano de 2017. 

3 - A planilha é composta por seis abas, sendo: 

 EJA - Escolas - Ensino Fundamental – anos finais - 1º semestre/2018 

 EJA - Escolas -  Ensino Fundamental – anos finais - 2º semestre/2018 

 Programa Educação nas Prisões – Ensino Fundamental e Ensino Médio - 1º 

semestre/2018  

 Programa Educação nas Prisões – Ensino Fundamental e Ensino Médio - 2º 

semestre/2018 

 CEEJA - Ensino Fundamental e Ensino Médio - 1º semestre/2018 

 CEEJA - Ensino Fundamental e Ensino Médio - 2º semestre/2018 

4 - O material do Ensino Médio é destinado apenas para o atendimento do Programa Educação 

nas Prisões e dos CEEJA - Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. 

5 - O material destinado às unidades prisionais, que mantêm classes de EJA do Ensino 

Fundamental – anos finais e/ou do Ensino Médio, do Programa Educação nas Prisões são 

entregues diretamente nas Diretorias de Ensino, as quais são responsáveis pelo encaminhamento 

deste material às unidades sob sua jurisdição. 

6 - O material destinado à Educação Escolar Indígena, que mantêm classes de EJA do Ensino 

Fundamental – anos finais, deverá ser disponibilizado da Reserva Técnica que será enviada para a 

Diretoria de Ensino, ficando sob sua responsabilidade o encaminhamento às unidades escolares. 

7 - Caso a escola não tenha necessidade desse material, favor indicar no campo “Caderno do 

Estudante” a palavra PREJUDICADO. 

8 - Caso alguma escola não tenha sido contemplada na planilha e, atualmente, ofereça 

Educação de Jovens e Adultos, solicitamos à Diretoria de Ensino que inclua o nome da unidade na 

planilha com todas as informações necessárias. 

Pedimos a gentileza, que a planilha seja encaminhada, impreterivelmente, até o dia 17/04/2017, 

para cgeb.degeb.ceja@educacao.sp.gov.br 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Luiz Tozetto, telefone: (11) 3351-0077. 

CEJA 

mailto:cgeb.degeb.ceja@educacao.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 9 de 14 

 

  

Informação nº  07: Programa Mais Educação 

 

Informamos às escolas participantes do Programa Mais Educação, que possuem recursos 

reprogramados para 2017 e não realizaram adesão ao Novo Mais Educação, que:  

 Podem iniciar as atividades, conforme planejadas.  

 Devem criar as classes com os respectivos alunos e monitores no Cadastro de Alunos.  
 

Atenção: essa orientação se refere apenas às escolas do Programa que não aderiram ao Novo 

Mais Educação.  

 
Equipe Programas MEC 

Edimicio: edimicio.silva@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0095 
Inês: maria.fatima@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0108 

Luciana: luciana.souza@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0089 
Teresinha: teresinha.silva@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0097 

 

 
 

 

  

Informação nº 08: Divulgação de Palestra do Projeto “Física para 
Todos” 

  

No dia 01 de abril (sábado), das 10h30 às 12h, a Profa. Dra. Elisabeth Mateus Yashimura, do 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo, participará do projeto “Física para Todos”, 

abordando o tema “O que a Física (e os físicos) podem fazer para sua saúde”. O evento será 

gratuito e ocorrerá no Auditório da Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, 94, Centro, 

São Paulo/SP (próximo às estações República e Anhangabaú do Metrô).  

Resumo da palestra: Venha conhecer o importante papel da Física na Medicina moderna, em 

particular nas áreas de Radiologia e Radioterapia. Descubra como as técnicas físicas melhoram o 

CEFAF/Programas MEC 
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diagnóstico e auxiliam a cura de diversas doenças. Você sabe o que é um Físico-Médico? 

Descubra também como o trabalho desses profissionais é essencial para nossa saúde! 

Notificamos que a participação é por adesão e de responsabilidade dos interessados. As 

inscrições podem ser realizadas no site https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/341. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Renata C. de Andrade Oliveira (Equipe de Física) por 
e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br ou por telefone (11) 3351-0126. 

 
 
 

 

  

Informação nº  09: Prêmio Zayed Future Energy 

 

Prezados (as) Dirigentes Regionais de Ensino,  

Informamos que as inscrições para o Prêmio Zayed Future Energy estão abertas até o dia 06 de 

julho de 2017.  

O Prêmio Zayed de Energia Futura representa a concepção de Zayed bin Sultan al Nahyan, 

fundador e presidente dos Emirados Árabes Unidos, o qual defendia a administração 

ambiental. Este prêmio anual comemora realizações que refletem impacto, inovação, visão de 

longo prazo e liderança em energia renovável e sustentabilidade. 

As escolas poderão participar da Categoria “Global High School” (Escolas Secundárias Globais), 

que envolve estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, com idades entre 11 

e 19 anos. A premiação é de US$ 500.000, divididos entre cinco escolas representantes de cada 

um dos cinco continentes: Américas, Europa, Ásia, África e Oceania. Portanto, o prêmio será de  

US$100.000 para uma escola de cada continente. 

A escola deverá apresentar um projeto articulado ao Currículo do Estado de São Paulo, 

considerando a realidade escolar e de seu entorno, contando com envolvimento de alunos, 

CEFAF  

https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/341
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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professores e gestores. O projeto deverá envolver ações inovadoras voltadas para a 

sustentabilidade e/ou o uso de energias renováveis. O projeto poderá ser novo ou  oriundo de 

ações dos Programas da SEE-SP, como por exemplo, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais - 

FeCEESP e o Programa Nascentes,  e também projetos de educação ambiental e sustentabilidade 

cadastrados no PDDE – Escola Sustentável. 

As questões do formulário de inscrição do Prêmio Zayed deverão estar em Língua Inglesa. E o 

projeto deve ser submetido por um (a)  professor (a) ou gestor (a) representante da escola.  

 

Importante: Não caberá a Secretaria de Estado da Educação fazer o cadastro, tradução ou 

submissão do projeto, sendo os procedimentos de responsabilidade dos interessados.  

 

Para mais informações e inscrição, consulte o site: http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/ 

Ana Joaquina Sallares –ana.sallares@educacao.sp.gov.br 

Andréia Cardoso – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Eleuza Guazzelli – eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br 

Gisele Mathias – gisele.mathias@educacao.sp.gov.br 

Renata C. de Andrade – renata.andrade@educacao.sp.gov 

Roseli Gomes – roseli.gomes@educacao.sp.gov.br 

Sergio Damiati – sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

  

Informação nº 10: Divulgação de Colóquio do Instituto de Física da 
USP 

  

No dia 23 de março, às 16h, o Prof. Dr. Luiz Davidovich, do Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, participará do Colóquio IFUSP abordando o tema “As Novas 

Tecnologias Quânticas e a Nova Concepção de Informação”. O evento será gratuito e ocorrerá no 

CEFAF  

http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov
mailto:roseli.gomes@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
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Auditório Abrahão de Moraes, Rua do Matão, 1371 - travessa R, Cidade Universitária, São 

Paulo/SP. Será transmitido ao vivo pelo site www.iptv.usp.br. 

Resumo da palestra: Uma nova tecnologia quântica, desenvolvida em diversos laboratórios, 

permite o controle preciso de partículas quânticas individuais, e tem levado a uma nova visão da 

noção de informação. Aplicações ousadas têm sido consideradas, baseadas em propriedades 

sutis do mundo quântico, como o princípio da superposição e o emaranhamento, entre as quais 

a criptografia e a computação quânticas. Este colóquio fará uma revisão da revolução conceitual 

provocada por esses avanços recentes, com ênfase na estreita relação entre novos resultados 

teóricos e as possíveis aplicações.  

Notificamos que a participação presencial ou virtual é por adesão e de responsabilidade dos 

interessados. Para mais informações, acesse o site http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-

br/node/1453. Em caso de dúvidas, entre em contato com Renata C. de Andrade Oliveira (Equipe 

de Física),  por e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br ou por telefone (11) 3351-0126. 

 

 

 

  

Informação nº 11: Reserva Técnica do PNLD 

  

A reserva técnica de livros didáticos do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático destina-se a 

ajustar a quantidade real de alunos e a quantidade de livros necessários em cada escola, quando 

o remanejamento de livros não for suficiente.  

O sistema para solicitação de Reserva Técnica está disponível no PDDE Interativo. As escolas 

deverão acessar o pdeinterativo.mec.gov.br e realizar o seu diagnóstico. Em seguida, o sistema 

mostrará o saldo de livros da escola. Se houver falta de livros e não tiver possibilidade de realizar 

o remanejamento, a unidade escolar poderá solicitar os livros da reserva técnica. A CGEB/CEFAF-

CEFAF – Equipe de Ciências da Natureza 

http://www.iptv.usp.br/
http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1453
http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1453
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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Programas de Livros fará a análise e a validação dos pedidos das escolas, realizando os ajustes 

necessários após consulta às respectivas Diretorias de Ensino de jurisdição da(s) escola(s) em 

questão.  

Informamos que nem todos os livros do PNLD 2017 foram entregues, principalmente os da 

Editora IBEP, segundo o Informe nº 18/2017-COARE/FNDE, de fevereiro/2017.  Assim sendo, 

recomendamos que, antes de solicitar reserva técnica ou remanejamentos é importante verificar 

se todas as encomendas destinadas à escola foram recebidas.  

O FNDE fará a coleta dos pedidos validados em três datas distintas: 31/03, 17/04 e 02/05, para 

encaminhá-los à ECT/Correios, que fará as entregas diretamente nas escolas solicitantes.  

Informação importante: cada escola será atendida apenas uma vez, para evitar a duplicação de 

pedidos e o desperdício de recursos públicos.  

O FNDE/MEC publicou mais um Passo a Passo, complementando o anterior, intitulado “Manual - 

Instruções para realização do Remanejamento dos Livros Didáticos e para solicitação da Reserva 

Técnica” (clique aqui para visualizá-lo), a fim de auxiliar as Escolas no preenchimento do 

diagnóstico, na realização do remanejamento dos livros didáticos e na solicitação da Reserva 

Técnica. 

Para maiores esclarecimentos, a Diretoria de Ensino poderá contatar Aidê Magalhães, por meio 

do email aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

CEFAF – Equipe de Livros 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6aHVhVDQtb05rblE
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 12: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - 
Parecer Técnico 

  

Comunicado aos Dirigentes Regionais de Ensino e Supervisores de Ensino. 

 

Considerando o que dispõe o item 2.1.2 da Indicação CEE nº 108/2011, anexa à Deliberação CEE 

105/2011 – diretrizes para elaboração e aprovação de Plano de Curso e emissão de Parecer 

Técnico para cursos de Educação Profissional Técnica, presencial ou a distância – , solicitamos o 

envio de planilha contendo as seguintes informações: 

 

a) Diretoria de Ensino. 

b) Nome da escola.  

c) Cursos da 1º etapa do cronograma estabelecido pela Portaria GP nº 450/11, ou seja: 

 Enfermagem 

 Química 

 Edificações 

d) Data da publicação no DOE da Portaria de homologação do Plano de Curso. 

e) Nome do Supervisor de Ensino da escola. 

 

Prazo para envio das informações:  até 31 de março de 2017,  para 

<maria.dulcini@educacao.sp.gov.br> 
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