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 Informação nº 01: Documento Orientador Ciências Humanas – 
Videoaulas Oriente Médio, Norte da África, Geopolítica 

 
 
Senhores Dirigentes, 

Em resposta à consulta feita aos PCNP de Ciências Humanas, que indicaram temas que requerem 

orientações técnicas, entre eles, Geopolítica, Oriente Médio, História Antiga, História da Filosofia, 

viabilizamos um conjunto de três videoaulas, mais um documento orientador para atender tal demanda. 

 No documento orientador encontra-se uma contextualização das videoaulas, de modo que a 

interação entre os temas se constitui em um processo simbiótico. Esse documento, onde se encontram os 

links das videoaulas, está disponível no endereço https://goo.gl/hjm9T9.  

 

 

 

 

  

Informação nº 02: Devolutiva Sistematizada das Participações na 
Videoconferência “Acompanhamento das Ações 2016-2017” 

  
 

Senhores Dirigentes, 

Conforme combinado na reunião de trabalho entre a Equipe de Ciências Humanas e os PCNP da área, 

realizada por meio de  videoconferência denominada “Acompanhamento das ações 2016-2017”, em 27 

de abril de 2017, disponibilizamos no endereço https://goo.gl/p8r0x1 as devolutivas aos questionamentos 

feitos durante a VC e  por correio eletrônico. 

Agradecemos a participação e nos colocamos à disposição pelos habituais canais de comunicação. 

 

 

CEFAF/Equipe de Ciências Humanas 

CEFAF/Equipe de Ciências Humanas 

 

https://goo.gl/hjm9T9
https://goo.gl/p8r0x1
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 Informação nº 03: Normas de Conduta no Âmbito da Execução do 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 

 

Em função de inúmeras consultas por parte das Diretorias de Ensino – DE e escolas sobre eventos 

relativos à escolha de livros do PNLD, informamos que é vedada a participação  dos Titulares de Direitos 

Autorais, autores, ou de seus representantes, em ações da Secretaria de Educação e DE. Da mesma 

forma, é proibido disponibilizar espaço público para os citados fins, conforme estabelece o Art. 3º, em seu 

§ 4º e itens III e VII, da Portaria Normativa nº 7/2007. 

Clique aqui para conhecer, na íntegra, a PORTARIA NORMATIVA Nº 7, DE 5 DE ABRIL DE 2007, 

que dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução dos Programas do Livro.  

Assim que obtivermos mais informações sobre o período de escolha dos livros didáticos e a 

publicação do Guia com as resenhas das coleções aprovadas para o PNLD 2018 - Ensino Médio, bem como 

o passo a passo do acesso ao PDDE Interativo e à planilha de Escolha, divulgaremos no portal da SEE 

www.educacao.sp.gov.br > Programas e Projetos > Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2018 (a 

página, em breve, estará disponível.) 

Solicitamos que repassem essas informações para as escolas de Ensino Médio, 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: Material EJA Mundo do Trabalho – Cadernos do 
Professor do CEEJA 

 

 

 Considerando que os Cadernos do Professor do CEEJA, dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, não estão mais sendo impressos e distribuídos, comunicamos às Diretorias de Ensino 

que tais Cadernos estão disponíveis na Biblioteca da Intranet, no link 

CEFAF/Programa de Livros 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6d29qRmdDTjVYYUU
http://www.educacao.sp.gov.br/
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https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/EducacaoDeJovensEAdultos/Forms/Al

lItems.aspx (copiar e colar no navegador). 

Favor informar as escolas de sua jurisdição, que mantêm classes de EJA (EF Anos Finais), CEEJA e 

Unidades Prisionais (EF Anos Finais e EM), para que os professores, caso necessário, possam ter acesso ao 

referido material. 

Em breve, disponibilizaremos também o link para acesso aos Cadernos do Estudante do CEEJA. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com Adriana Cunha ou Luiz Tozetto pelo e-mail: 

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

 

 

 

 Informação nº 05: 9º Concurso de Desenho e Redação Controladoria 
Geral da União (CGU) 

 

Informamos que estão abertas as inscrições para o 9º Concurso de Desenho e Redação da CGU, 

cujo tema este ano é "TODO DIA É DIA DE CIDADANIA!".  

 As escolas interessadas em participar deverão acessar o site Criança Cidadã – Portalzinho da CGU 

no endereço eletrônico www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos, onde encontrarão o regulamento, o 

edital do concurso, o Guia do Professor, os formulários de realização dos trabalhos, os arquivos de peças 

de divulgação como banner, cartaz, card whatsApp, spot rádio, logo e apresentação em PPT, e o endereço 

eletrônico para inscrição da escola e dos trabalhos. . 

 Além disso, sugerimos acessar os links com notícias do 9º Concurso de Desenho e Redação, 

elaboradas pela Assessoria de Comunicação da Controladoria Geral da União: 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/04/ministerio-da-transparencia-abre-inscricoes-para-9o-concurso-

de-desenho-e-redacao ; 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social/educacao-cidada/concurso-de-desenho-e-redacao . 

 Informamos que a  premiação inclui tablets, computadores e certificados e que as inscrições 

encerram-se  em 30/09/2017. 

 

 Dúvidas: envie um e-mail para: desenhoeredacao@cgu.gov.br. 

Contamos, mais uma vez, com sua colaboração no processo de divulgação desta importante 

iniciativa. 

CEJA 

CEFAF 

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/EducacaoDeJovensEAdultos/Forms/AllItems.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/EducacaoDeJovensEAdultos/Forms/AllItems.aspx
mailto:cgeb.degeb.ceja@educacao.sp.gov.br
http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/04/ministerio-da-transparencia-abre-inscricoes-para-9o-concurso-de-desenho-e-redacao
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/04/ministerio-da-transparencia-abre-inscricoes-para-9o-concurso-de-desenho-e-redacao
http://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social/educacao-cidada/concurso-de-desenho-e-redacao
mailto:desenhoeredacao@cgu.gov.br
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 Informação nº 06: Divulgação de Colóquio do Instituto de Física da 
USP 

 

No dia 22 de junho, às 16h, o Prof. Dr. Enrico Bertuzzo, do Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo, participará do Colóquio IFUSP abordando o tema “Fear of the Dark (Matter)”. O evento será 

gratuito e ocorrerá no Auditório Abrahão de Moraes, Rua do Matão, 1371 - travessa R, Cidade 

Universitária, São Paulo/SP. Será transmitido ao vivo pelo site 

http://iptv.usp.br/portal/transmission.action?idItem=36950. 

 Nesse colóquio, depois de uma breve introdução às evidências experimentais da existência da 

matéria escura, serão tratados temas sobre a região de parâmetros já excluída e novas direções na busca 

desse componente de matéria ainda desconhecida. 

Resumo da palestra: Oitenta anos após as primeiras observações experimentais de Fritz Zwicky, 

há poucas dúvidas em relação à existência da matéria escura. Apesar disso, não temos indicação alguma 

sobre a sua natureza, senão que interage gravitacionalmente.  

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 sobre o comunicado, 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 07: Material de Apoio para a 5ª Edição da Feira de 
Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP) 

 

A Equipe Gestora da FeCEESP disponibiliza mais um material de apoio para a realização da 5ª 

FeCEESP: a Síntese de Resultados da 4ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, 

que está disponível no link: 

 https://drive.google.com/file/d/0B3IIBO58VuuFdXE2Z09neUZxNzQ/view?usp=sharing  

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

http://iptv.usp.br/portal/transmission.action?idItem=36950
http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1453
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/0B3IIBO58VuuFdXE2Z09neUZxNzQ/view?usp=sharing
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Esse documento de referência traz a representatividade da participação da rede estadual na 

última edição da FeCEESP, apresenta as considerações gerais dos participantes da Banca de Avaliação 

Final e disponibiliza os banners dos 30 projetos finalistas. 

Entendemos que essas informações podem contribuir com o trabalho das Diretorias de Ensino, 

principalmente na Fase I – Seletiva Regional. 

Sugerimos acessar a homepage da FeCEESP (http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias) e 

conhecer os vídeos de divulgação da 5ª edição. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe gestora da FeCEESP, por telefone ou e-mail: 

Ana Joaquina Sallares – Tel: (11) 3351-0125 – E-mail: ana.sallares@educacao.sp.gov.br 

Carolina Batista – Tel: (11) 3351-0129 – E-mail: carolina.batista@educacao.sp.gov.br 

Eleuza Guazzelli – Tel: (11) 3351-0110 – E-mail: eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br 

Gisele Mathias – Tel: (11) 3351-0127 – E-mail: gisele.mathias@educacao.sp.gov.br 

Renata C. de Andrade – Tel: (11) 3351-0126 – E-mail: renata.andrade@educacao.sp.gov.br 

Roseli Gomes – Tel: (11) 3351-0119 – E-mail: roseli.gomes@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

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

 

No dia 01 de julho (sábado), das 10h30 às 12h, a Profa. Dra. Denise Petri, do Instituto de Química 

da Universidade de São Paulo (IQUSP), participará do projeto “Física para Todos” e abordará o tema 

“Molhar ou não molhar: eis a questão!”. 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: Você sabe quais fatores fazem com que as superfícies de tantas folhas e 

insetos não se molhem na chuva? Por que os revestimentos Teflon deixam as panelas antiaderentes? Por 

que uma folha de papel molha tão facilmente? Nesta apresentação curiosa e imperdível, faremos algumas 

medidas de “molhabilidade” de superfícies do cotidiano. 

As inscrições podem ser realizadas no site https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/348. 

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

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
mailto:roseli.gomes@educacao.sp.gov.br
https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/348
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Em caso de dúvidas sobre o comunicado, 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 09: Solicitação de Encaminhamento de “Boas Práticas” 
de Conselhos de Escola 

 

 
Considerando o  Comunicado Externo SAREG 42/2017, reiteramos a solicitação de envio de vídeos 

com “Boas Práticas”, referentes ao Conselho de Escola, por meio de protagonistas com depoimentos e 

inspirações da rede de ensino paulista, para inserção em um dos módulos do Curso de Formação em 

Conselheiros de Escola, que se encontra em plena construção.  

Os produtos deverão ser encaminhados até 20 (vinte) de junho.  

Por se tratar de um arquivo “pesado”, sugerimos utilizarem as seguintes ferramentas: 

 WeTransfer: https://wetransfer.com -  permite transmitir arquivos de até 20GB.  

1. Acesse o site; 

2. Carregue o arquivo; 

3. Envie o link ao colegiados@educacao.sp.gov.br. 

 OneDrive da Microsoft 365 - este aplicativo é como uma pasta na rede.  

1. Acesse o site https://www.office.com/ utilizando seu login e senha; 

2. Selecione a opção OneDrive; 

3. Arraste o arquivo para a pasta; 

4. Clique abaixo de Compartilhamento; 

5. Clique em Alterar Permissões; 

6. Selecione Adicionar Pessoas; 

7. Coloque o e-mail colegiados@educacao.sp.gov.br; 

8. Escreva o nome da Diretoria nos comentários e clique em Compartilhar. 

 

Destacamos que a construção do Curso de Formação em Conselheiros de Escola, que é uma 

instância decisória de natureza pedagógica, administrativa e financeira, conta com representantes de 

Diretorias de Ensino e Unidades Escolares.   

Dúvidas e/ou esclarecimentos, contatar a Equipe Colegiados: (11) 2075.4907/08/09 

 

Equipe de Colegiados 

CEFAF 

mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
https://wetransfer.com/
mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
https://www.office.com/
mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 10: Indicação de responsáveis pelos Colegiados 

 
 

A Equipe de Colegiados/CGEB solicita às Diretorias de Ensino, a indicação dos responsáveis no 

exercício de 2017 por Grêmios Estudantis, Conselhos de Escolas e Associações de Pais e Mestres, por 

meio do link: https://goo.gl/forms/jVHYZdjXoMboZyuG2 

Solicitamos, ainda, que as respostas sejam enviadas, impreterivelmente, até o dia 19/06, 

possibilitando-nos assim um contato direto com as equipes envolvidas. 

Para maiores esclarecimentos, a Equipe de Colegiados permanece à disposição nos contatos: e-

mail - colegiados@educacao.sp.gov.br , Telefones: (11) 2075-4907/08/09. 

 

 

 

 

 
Informação nº 11: Prêmio Construindo a Nação/2017 - Inscrições 

 
 

Com o objetivo de estimular, conhecer, reconhecer e difundir as práticas de cidadania 

desenvolvidas por estudantes das escolas públicas e privadas de todo território nacional, que participam 

de agremiações estudantis, no  ensino fundamental, médio e cursos técnicos, o Instituto de cidadania 

Brasil, em parceria com a Fundação Volkswagen, lança a 17ª edição do Prêmio Construindo a Nação, este 

ano denominado “OS GRÊMIOS NOS MUNICÍPIOS – PRÁTICAS TRANSFORMADORAS”. 

O quesito básico para a inscrição de sua prática ou ação de cidadania é que ela tenha acontecido 

em 2017, mesmo que iniciada em períodos anteriores. 

 

Além dos grêmios estudantis também poderão se inscrever outros estudantes que se agrupem na 

escola e desenvolvam práticas cidadãs por meio de centros de voluntariado, colegiados, grupos ou 

qualquer outra forma de agremiação e representação estudantil, desde que sejam empreendedores 

destas práticas.  

 

 

Equipe de Colegiados 
 

https://goo.gl/forms/jVHYZdjXoMboZyuG2
mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
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CRONOGRAMA 

Inscrições: até 30 de junho de 2017 (esta ação inscreve a escola na premiação, em nome da equipe 

gremista) 

Recepção do vídeo – até 30 de setembro de 2017 (Somente com a apresentação do vídeo é que o 

trabalho estará concorrendo ao prêmio) 

Divulgação do resultado – 07 de novembro/2017 

Evento de premiação para a equipe gremista vencedora – até dezembro de 2017. 

Para conhecer o regulamento, acessar:  www.institutocidadania.org.br 

 

A Equipe de Colegiados permanece à disposição nos contatos:  

E-mail - colegiados@educacao.sp.gov.br , Telefones: (11) 2075-4907/08/09.  
 

 

 

 

 Informação nº 12: Orientação sobre Atendimento Educacional 
Especializado a alunos, público-alvo da Educação Especial, que se 
encontram matriculados em classes na Fundação Casa 

 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino que ofertam atendimento escolar em classes nos 

Centros da Fundação CASA – Centro de Atendimento Socioeducativo aos Adolescentes 

 

As equipes dos Núcleos de Inclusão Educacional (NINC) e de Apoio Pedagógico Especializado 

(CAPE) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

(CGEB), identificaram que, no mês de abril de 2017, haviam 164 alunos registrados como público-alvo da 

Educação Especial (do total de 6.758 alunos matriculados), nas classes que funcionam dentro da 

Fundação CASA, de acordo com o Sistema de Cadastro de Alunos da SEE.  

Por esta razão, a  CGEB, por meio do NINC e do CAPE, encaminha a presente informação visando 

orientar as Diretorias de Ensino, que ofertam atendimento a alunos público-alvo da Educação Especial, 

quanto ao atendimento e acompanhamento educacional especializado a adolescentes que estão 

matriculados nas classes, dentro da Fundação CASA. Este atendimento especializado justifica-se diante da 

garantia do direito à educação de qualidade, preconizado pela legislação educacional, especificamente, 

pelas Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas e Plano Estadual de Educação de São Paulo 2016-2026 (meta 4).  

Equipe de Colegiados 
 

http://www.institutocidadania.org.br/
mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41061-rceb003-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41061-rceb003-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2016/lei-16279-08.07.2016.html
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Pedimos que as Diretorias de Ensino envolvidas se atentem a esta demanda e observem as 

seguintes orientações:  

 O Centro da Fundação CASA, que recebe o aluno nas classes em que atuam professores da 

Rede, ao identificar que no Sistema de Cadastro há indicativo de alguma necessidade de 

atendimento especializado; OU  

 Caso na prática pedagógica cotidiana, o professor ou os profissionais da área pedagógica do 

Centro identifiquem que o aluno apresenta alguma necessidade, ainda que no Sistema não 

haja indicativo:  

 A orientação para qualquer caso é que o Centro da Fundação CASA informe, por 

escrito, à escola vinculadora e à Diretoria de Ensino responsável – por meio dos PCNP 

e Supervisores de Educação Especial e interlocutores do atendimento escolar na 

Fundação CASA, para que tomem as providências quanto a cada caso; 

 Via de regra, faz-se necessária uma avaliação pedagógica e, eventualmente, de equipe 

multiprofissional, que podem ocorrer a qualquer tempo, para verificar se o 

atendimento educacional especializado é indicado, bem como se os dados constantes 

no Sistema correspondem à realidade. Qualquer alteração no Sistema deve ser 

realizada pela escola vinculadora; 

 Verificada a necessidade de atendimento especializado, orientamos que o PCNP de 

Educação Especial acompanhe os professores das classes da Fundação CASA da 

localidade e disponibilize os materiais formativos adequados que já foram produzidos 

pela CGEB (documentos orientadores, videoconferências, informações sobre 

eventuais cursos da EFAP, materiais de adaptação do currículo); 

 Nos casos em que for preciso atendimento de professor itinerante ou abertura de sala 

de recursos, será necessário que sejam seguidas, pela Diretoria de Ensino, as 

diretrizes previstas na Resolução SE 61/14. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Equipes NINC e CAPE/CAESP 

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