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Informação Nº 01: Cadastro de Currículos para atuar como corretor 
do SARESP - 3º ano do Ensino Fundamental 

  
Prezados (as) Dirigentes Regionais de Ensino, supervisores responsáveis pelo SARESP e pelo 

Programa Ler e Escrever. 

Com o intuito de organizar o período de correção das avaliações de Língua Portuguesa e 

Matemática do 3º ano do Ensino Fundamental do SARESP 2017, o Centro de Ensino Fundamental dos 

Anos Iniciais (CEFAI) comunica as condições para a inscrições de candidatos a corretores. 

Requisitos para a correção: 

Os candidatos à correção deverão, impreterivelmente, preencher os seguintes requisitos: 

▪ Ter experiência no magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com conhecimento 

aprofundado da proposta pedagógica de Língua Portuguesa (Linguagens) e/ou Matemática dos 

anos iniciais da SEE/SP; 

▪ Ter formação específica em cursos voltados à aquisição do sistema de escrita, produção textual e 

leitura como “Letra e Vida” e/ou “Ler e Escrever”; 

▪ Ter conhecimentos matemáticos baseados na atual concepção adotada pela SEE/SP e expressa no 

Projeto EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais;  

▪ Ter experiência no processo de correção das provas do SARESP aplicadas nos 3º anos do Ensino 

Fundamental em anos anteriores ou em processos de correção de provas similares. 

A SEE/SP não dispensará profissionais para a realização desse trabalho. Os interessados deverão 

enviar Currículo Vitae para o endereço eletrônico adelaide.cipriano@educacao.sp.gov.br, com cópia para 

andrea.freitas@educacao.sp.gov.br até o dia 01/11/17 às 23h59min. 

 

 

 

 

 

 

 

CEFAI 

mailto:adelaide.cipriano@educacao.sp.gov.br
mailto:andrea.freitas@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 02: Divulgação da Lista de Projetos Inscritos (FeCEESP) 
para a Fase II – Seletiva Estadual e Inscrição de Projetos 
Remanescentes 

 
Sr(a) Responsável pela FeCEESP na DER: 

Segue a lista com os projetos inscritos para a fase II – seletiva estadual, para que sejam verificadas 

as informações cadastrais. Caso necessário, solicite correções à equipe gestora por meio dos contatos 

abaixo. 

Salientamos que no período de 1 a 7 de novembro serão abertas as inscrições para vagas 

remanescentes por meio do link: https://goo.gl/Mr1Ilr  com envio dos anexos para o e-mail de inscrição  

(inscricaofeceesp@gmail.com), no qual cada DER terá direito a duas vagas. 

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com a equipe gestora da 5ª FeCEESP 

por e-mail ana.sallares@educacao.sp.gov.br, carolina.batista@educacao.sp.gov.br, 

eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br, gisele.mathias@educacao.sp.gov.br, 

renata.andrade@educacao.sp.gov.br,  ou por telefone (11) 3866-0638/0640/0641/0642/0636, 

respectivamente. 

 

 

 

 

  

Informação nº 03: Certificação PNAIC 2016 – Polos UNESP 

  
 

Prezados (as) Dirigentes Regionais de Ensino,  

Informamos que os CERTIFICADOS dos participantes da edição 2016, que realizaram o curso nos 

Polos da UNESP estão disponíveis no link http://acervo.rosana.unesp.br/pnaic/. 

Solicitamos que esta informação seja compartilhada com os Supervisores de Ensino responsáveis 

pelas ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, para que possam divulgar o 

comunicado a todos os cursistas de sua rede. 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6TXhDVmVvSzBfNms
https://goo.gl/Mr1Ilr
mailto:inscricaofeceesp@gmail.com
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
http://acervo.rosana.unesp.br/pnaic/
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 Informação nº 04: PNLD 2018 – Escolha Livro Didático de 
Arte/Ensino Médio 

 
 

Aos responsáveis pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD e PCNP de Arte na DE: 

A escolha do PNLD 2018, destinada ao ensino médio (somente do componente Arte), está prevista 

para ocorrer de 14 a 20 de novembro de 2017. 

Foi publicada a Portaria nº 74, de 20 de outubro de 2017, com a relação das obras parcialmente 

aprovadas do componente curricular Arte no âmbito do PNLD 2018, conforme o Edital nº 04/2015/CGPLI. 

O registro da escolha do componente Arte será realizado no sistema PDDE-Interativo. Caso alguma 

escola ainda não tenha acesso ao sistema, deve entrar em contato com a Equipe dos Programas MEC da 

DE para solicitá-lo. O acesso ao PDDE Interativo nas escolas é de responsabilidade do diretor, que deve 

manter a senha atualizada, em sigilo e realizar o registro dos livros escolhidos em segurança.  

Atenção: 

A partir do dia 26 de outubro até o final da temporada de escolha do componente Arte, os 

representantes das editoras ficam impedidos de acessar as dependências das escolas para realizar 

divulgação dos títulos participantes, e de participar de eventos das escolas e Diretorias de Ensino 

destinados à realização das escolhas. Às escolas não é permitido aceitar vantagens oferecidas pelos 

editores e seus representantes. 

Solicitamos que repassem essas informações para as escolas de Ensino Médio sob jurisdição da 

Diretoria de Ensino e, para maiores esclarecimentos, a DE deve contatar o Programa de Livros, a/c de Aidê 

Magalhães, por meio do e-mail aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br. 

 

 

 Informação nº 05: PNLD – Doação de Livros Didáticos Fora da 
Validade  

 

Aos responsáveis pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD na DE 

O FNDE está disponibilizando para doação às escolas, livros que estão fora do triênio de validade. 

CEFAI 

CEFAF/Programa de Livros 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6eS1nNlVEWEtuV2s
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
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Caso alguma escola de sua Diretoria de Ensino - DE tenha interesse no material, considerando a 

lista dos livros disponíveis (clique aqui), a DE deverá reunir os pedidos em uma planilha, conforme modelo 

aqui, e encaminhar para o endereço eletrônico: aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br , discriminando os 

livros de interesse e as quantidades solicitadas de cada escola. 

Atenção: 

O código do livro que termina com a letra “L” são livros destinados aos alunos. O código que termina 

com a letra “M” refere-se aos manuais dos professores. Os livros didáticos serão entregues no endereço 

da escola disponibilizado no Censo Escolar. 

Solicitamos que as Diretorias de Ensino repassem esta informação às escolas estaduais sob sua 

jurisdição e, para maiores esclarecimentos, a DE deve contatar o Programa de Livros, a/c de Aidê 

Magalhães, por meio do e-mail aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 
Informação nº 06: PNLD 2017 – Reserva Técnica 

 

Aos responsáveis pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD na DE 

O FNDE/MEC detectou um erro no processamento da Reserva Técnica do PNLD 2017, no Sistema 

PDDE Interativo, ocorrido no dia 31/março/2017, razão pela qual muitas escolas estaduais não receberam 

os livros didáticos solicitados no referido sistema. 

Clique aqui para obter a relação das escolas prejudicadas e que serão atendidas, ainda este ano, 

com o estoque de livros existentes na ECT/Correios, inventariado recentemente. 

Diante disso, solicitamos que as Diretorias de Ensino repassem esta informação às escolas da 

referida planilha e, para maiores esclarecimentos, a DE deve contatar o Programa de Livros, a/c de Aidê 

Magalhães, por meio do e-mail aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br 

   

  

CEFAF/Equipe de Livros 

CEFAF/Equipe de Livros 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6Sl9FVllaZVNobFE
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6bjMyb1ljSjVFbzA
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6aGJTZ2RuYnM0RVU
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 7 de 7 

 

 Informação nº 07: Cronograma do Processo de Credenciamento 
2017 - Atuação 2018 dos profissionais das escolas participantes e 
ingressantes no Programa Ensino Integral 

 

Prezados Dirigentes, Supervisores de Ensino e PCNP responsáveis pelas escolas participantes e 

ingressantes no Programa Ensino Integral, 

 

Tendo em vista o início do Processo de Credenciamento 2017/Atuação 2018, solicitamos que as 

equipes da DE se atentem às datas do cronograma abaixo, a fim de que possamos efetuar o Processo 

Seletivo de Credenciamento com a maior tranquilidade possível.  

➢ 25/10 – Início das Inscrições (Portal da Secretaria da Educação/Secretaria Escolar Digital – SED);  

➢ 06/11 – Término das Inscrições;  

➢ 07/11– Pré-Classificação no Sistema pela Diretoria de Ensino; 

➢ 25/10 a 06/11 – Agendamento de entrevistas no Sistema pelo candidato;  

➢ 08/11 a 15/12 – Realização das Entrevistas na DE; 

➢ 08/11 a 18/12 – Registro da Avaliação do candidato no sistema pela DE;  

➢ 19 e 20/12– Realização da Classificação final dos candidatos no Sistema;  

➢ 19 e 20/12 – Publicação da Classificação final dos candidatos no DOE;  

➢ 21 e 22/12 – Alocação dos candidatos nas vagas.   

As dúvidas serão sanadas, exclusivamente, pelo e-mail credenciamento.pei@educacao.sp.gov.br, 

colocando no assunto a referência da dúvida.   

  

 

CEFAF/PEI 

mailto:credenciamento.pei@educacao.sp.gov.br

