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Informação nº 01: 5ª Sondagem das Hipóteses de Escrita dos 
Alunos dos Anos Iniciais 

  
Prezados (as) Dirigentes Regionais de Ensino, 

 

O Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais – CEFAI informa que o período de aplicação da 

5ª sondagem das hipóteses de escrita dos alunos dos Anos Iniciais é de 20/11 a 30/11. 

Os Mapas de Sondagem devem ser digitados no site do Programa Ler e Escrever, no link  

http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/. O período para digitação dos dados será de 30/11 a 08/12. 

Considerar o período de 02/10 a 08/12 para contagem de faltas. 

Solicitamos que comuniquem a todas as Unidades Escolares que atendem aos Anos Inicias do 

Ensino Fundamental para que se organizem no cumprimento dos prazos. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Fabiana Porto, por meio do e-mail   

fabiana.porto@educacao.sp.gov.br. 

 

 

 

 

  
Informação nº 02: V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente (CNIJMA): Processo de mobilização no Estado de São 
Paulo 

  
Prezados (as) Dirigentes Regionais de Ensino, 

É com grande satisfação que convidamos as escolas estaduais, municipais e privadas do Estado 

de São Paulo a participarem da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), 

cujo tema, em 2018, será “Vamos Cuidar do Brasil cuidando das águas”. As escolas podem realizar 

conferências, elaborar um projeto de ação para transformar sua realidade e escolher os representantes 

que levarão adiante as ideias acordadas pela comunidade escolar nas diversas etapas do processo. 

Em 10 de outubro, a Comissão Organizadora Estadual de São Paulo (COE-SP) realizou uma 

Videoconferência em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para apresentar as 

diretrizes para 2018 aos profissionais envolvidos com educação ambiental na rede de ensino de todo o 

CEFAI 

http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/
mailto:fabiana.porto@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1BCsqu7QkBsDHQTQW8FbOkWZJgV9bouXp
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Estado. A videoconferência está disponível na videoteca da Rede do Saber e no link: 

https://goo.gl/rqzVYK. Em breve, a COE-SP divulgará o Regulamento Estadual e os materiais de apoio para 

subsidiar as Diretorias de Ensino no processo de mobilização junto às escolas de cada região. 

O Ministério da Educação e o Ministério de Meio Ambiente promovem a CNIJMA desde 2003, 

contribuindo para a inserção da Educação Ambiental no ambiente escolar, conforme previsto na Política 

Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999)1 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental (2012)2.  

O tema escolhido para 2018 está em consonância com a implementação da Lei das Águas3, dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS4) e com o 8º Fórum Mundial da Água5 e tem como 

objetivo contribuir com o processo pedagógico e participativo, reunindo estudantes, professores e 

comunidade escolar para pesquisar, mapear, dialogar, refletir e propor ações de intervenção sobre as 

questões socioambientais a partir do seu território, contextualizando a dimensão social e política da 

questão da água.  

Considerando a proximidade do encerramento do ano letivo, solicitamos o apoio às 91 

Diretorias de Ensino para divulgar as diretrizes gerais da V CNIJMA frente aos gestores, professores, 

alunos e comunidade escolar, mobilizando as escolas para que incluam as conferências no planejamento 

do primeiro semestre de 2018.  

Contamos com a habitual colaboração. 

 

Para mais informações: 

 

Ministério da Educação 

Site oficial da V CNIJMA: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/ 

E-mail: ambiental@mec.gov.br 

E-mail para comunicação de notícias: vcnijma@gmail.com 

Facebook: https://goo.gl/uGausm 

Telefone: (61) 2022-9195/9192 

 

 

                                                           
1 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321 (acesso em 23/11/2017) 

2 Disponível em: https://goo.gl/v4hNTC  (acesso em 23/11/2017) 

3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm (acesso em 23/11/2017) 

4 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ (acesso em 23/11/2017) 

5 Disponível em: http://www.worldwaterforum8.org/ (acesso em 23/11/2017) 

https://goo.gl/rqzVYK
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
mailto:ambiental@mec.gov.br
mailto:vcnijma@gmail.com
https://goo.gl/uGausm
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321
https://goo.gl/v4hNTC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://www.worldwaterforum8.org/
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Comissão Organizadora Estadual - Estado de São Paulo (COE-SP): 

E-mail: vconferenciainfanto.sp@gmail.com 

Blog: https://vconferenciainfantosp.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp 

Telefone: (11) 3866-0647/0638/0648 (Andréia Cardoso, Ana Joaquina Sallares e Sergio Damiati, da 

Secretaria de Estado da Educação – CGEB/CEFAF) 

  

 

 

 Informação nº 03: Questionário sobre Gravidez em Adolescentes 
Escolares: de 02/10 a 30/11/2017 

 
 

Ao Núcleo Pedagógico: 

Reiteramos que o Questionário sobre Gravidez em Adolescentes Escolares está disponível para 

preenchimento no link https://goo.gl/yg7ZwP , no período de 02/10/2017 a 30/11/2017. Não é preciso 

login ou senha. Com o intuito de auxiliar o preenchimento do questionário, o Programa Saúde na Escola 

(PSE) elaborou algumas orientações destinadas aos Gestores Escolares, que podem ser encontradas neste 

link. 

Todos os estabelecimentos da rede pública de ensino que possuem matrículas no ensino regular, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Especial, nas etapas do Ensino Fundamental, Médio, EJA ou 

Profissional, ainda poderão acessar ao questionário, que deve ser respondido unicamente pelo(a) 

diretor(a) da escola ou alguém com função correlata. 

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com Eleuza Guazzelli 

eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br, fone (11) 3866-0641 ou Gisele Mathias 

gisele.mathias@educacao.sp.gov.br, fone (11) 3866-0642. 

 

 

 

CEFAF 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

mailto:vconferenciainfanto.sp@gmail.com
https://vconferenciainfantosp.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp
https://goo.gl/yg7ZwP
https://drive.google.com/open?id=1EwsYtElBmOWSz-RnvIdODjOzFZqiuFmt
https://drive.google.com/open?id=1EwsYtElBmOWSz-RnvIdODjOzFZqiuFmt
mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 04: Curso de Especialização em Proeja (Pós-
Graduação Lato Sensu) - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo  

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos retransmite a informação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP): estão abertas, até o dia 08/12, as inscrições para o 

Curso de Especialização em Proeja (Pós-Graduação Lato Sensu) para ingresso no 1º semestre de 2018.  

O curso é dirigido a professores das redes públicas de ensino que atuam ou pretendem atuar com 

Educação de Jovens e Adultos ou educação profissional. 

As aulas serão realizadas aos sábados, no período da manhã, e às quintas, no período noturno, no 

campus São Paulo do IFSP. São 10 vagas e o curso é gratuito. Edital disponível em 

https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/EDITAIS/2017/Edital_785_2017/Edital_785_2017.pdf. 

 

 

 

 Informação nº 05: PNLD – devolução de livros didáticos e outras 
orientações 

 

Aos responsáveis pelo PNLD na DE: 

Solicitamos às Diretorias Regionais de Ensino que orientem as suas escolas jurisdicionadas quanto 

ao recolhimento dos livros didáticos reutilizáveis do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

– PNLD, referente aos anos iniciais (4º e 5º ano) e finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, que foram 

utilizados pelos alunos e professores em 2017.  

O controle da devolução dos livros didáticos deve ser realizado à medida que os alunos entregam 

os livros à escola para reutilização no ano seguinte. Nesse momento, a escola precisa anotar a quantidade 

de livros devolvidos por título, componente e série, a fim de comparar os dados obtidos com a 

quantidade de livros entregues aos alunos no início deste ano letivo, conforme modelo (aqui). 

A meta proposta pelo FNDE/MEC às escolas é que a devolução seja igual ou superior a 90% dos 

livros didáticos entregues. Controlar este índice é muito importante, pois irá reduzir a falta de livros do 

CEJA 

https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/EDITAIS/2017/Edital_785_2017/Edital_785_2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1RVGzWZ93xWX7apJLhbOyNvVwZvn-iyQe
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PNLD em 2018 e, consequentemente, diminuir o pedido de reserva técnica, o gasto público desnecessário 

e o desgaste de gestores e pais de alunos sem livros.  

Os livros do PNLD 2015/Ensino Médio e anteriores podem ser descartados, conforme Resolução 

SE nº 83/2013 de 17-12-2013, que dispõe sobre o desfazimento de materiais didáticos e/ou de apoio 

considerados irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, no âmbito da Secretaria da Educação. 

Entretanto, é recomendável o estoque de um kit de livros por título, disciplina e série, até o início do ano 

letivo, conforme a realidade de cada escola, para suprir o quantitativo de livros didáticos que foram 

entregues a menos.    

Em caso de dúvidas entrem em contato com Aidê Magalhães e Ítalo de Aquino - 

aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br e italo.aquino@educacao.sp.gov.br, ou pelo telefone (11) 3866-

1643. 

   

 

 

 
Informação nº 06: Concurso “China e eu” 

 

Com o objetivo de estimular o conhecimento sobre a cultura Chinesa entre os estudantes da rede 

estadual de São Paulo, o Consulado da China e o Instituto Confúcio estão promovendo o Concurso de 

vídeos “China e Eu”, para estudantes do Fundamental, Médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA). As 

inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de dezembro aqui. 

A premiação pretende valorizar os trabalhos dos estudantes que abordem a cultura, culinária, 

economia e outros aspectos do estilo de vida chinês, sob a ótica do jovem brasileiro. A iniciativa reforça 

os laços de amizade entre os povos brasileiro e chinês, além de promover a cultura estrangeira, essencial 

para o desenvolvimento dos jovens no mundo. 

 

Critérios de participação  

Podem participar estudantes do Ensino Fundamental e Médio: Regular, da EJA e outras 

modalidades, desde que estejam matriculados e frequentes na rede estadual de ensino. Os vídeos devem 

ser publicados no YouTube, cujo link deverá ser informado no formulário de inscrição. 

 Os vídeos devem ser curtos, com, no máximo, 1 minuto de duração. Qualquer material com 

duração superior será automaticamente desclassificado. Além disso, as produções audiovisuais devem 

CEFAF/Equipe de Livros 

mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_7te1pMKXFxiUD1L1w48J6yitWPt9giuVtLftfT4z6tj2Rg/viewform
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respeitar o tema proposto: “China e Eu”. Os concorrentes poderão formar grupos de até três 

participantes. No entanto, a formação de grupo não é obrigatória. 

 

Criação e avaliação 

Os concorrentes deverão abordar o tema de forma criativa e visual. A abordagem pode transmitir 

a experiência pessoal do concorrente com a cultura e população chinesa ou explorar semelhanças e 

diferenças entre os países (Brasil e China), por exemplo. Cultura, culinária, arte, estilo de vida, economia e 

política do país também poderão ser abordados, sempre adequando o assunto escolhido à temática. 

A avaliação será feita em duas etapas: a primeira pelo o júri técnico, composto por membros da 

Secretaria da Educação, do Instituto Confúcio e do Consulado da China, que definirá os cinco finalistas e a 

ordem de classificação; a segunda pelo júri popular, quando os cinco finalistas serão submetidos também 

à votação do público. Apenas o vídeo mais votado será premiado. 

 

Cronograma 

O concurso tem quatro etapas, sendo a primeira referente ao período de inscrições. A segunda 

fase acontecerá de 26 de dezembro do presente ano a 10 de janeiro de 2018, quando o júri técnico 

assistirá a todos os vídeos e dará suas notas. Durante a terceira etapa, de 11 a 22 de janeiro, acontece a 

votação online, quando os concorrentes precisarão juntar suas “torcidas”. As orientações para a votação 

poderão ser conferidas também no site do Instituto Confúcio (aqui), além do Portal da Educação, a partir 

do dia 11 de janeiro. A quarta etapa acontece dia 24 de janeiro, e se refere à premiação. O local do 

evento ainda será definido e divulgado no Portal da Educação. 

 

Premiação 

O vídeo eleito pelo júri técnico receberá um tablet HUAWEI M3, bem como o primeiro colocado 

na votação popular. A escola do primeiro colocado (júri técnico) ainda leva um computador HUAWEI 

Matebook. Os segundo e terceiro colocados (júri técnico) receberão um smartphone HUAWEI Honor V8. 

O quarto e o quinto colocados (júri técnico) receberão um relógio inteligente HUAWEI Honor S1 

Bluetooth. No caso de grupos com 3 membros, cada um receberá a sua premiação individualmente. 

 

Disposições finais  

• A participação de alunas e alunos implica na concordância das regras do Concurso; 

• No ato da inscrição, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fica autorizada a 

divulgar, sem qualquer ônus, os vídeos recebidos, nome e imagens dos participantes; 

http://www.institutoconfucio.com.br/
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• Os vídeos participantes deverão respeitar as definições de tema, conteúdo, linguagem 

e objetivos descritos nos itens anteriores deste regulamento; 

• Não serão aceitos vídeos com linguagem ofensiva, insultos, xingamentos e palavras de 

baixo calão; 

• As comissões constituídas terão plena autonomia de julgamento; 

• Caberá à Equipe Gestora do Concurso, nos casos omissos, plena autonomia de 

julgamento e decisões; 

• O regulamento e subsídios para esse concurso também estão disponíveis no site do 

Consulado Chinês (aqui) e do Instituto Confúcio. 

O andamento das etapas e os resultados finais serão divulgados nos canais de comunicação da 

Educação, Consulado da China e Instituto Confúcio.  

 

 

 

 Informação nº 07: Minuta do Edital sobre o Contrato de Impacto 
Social (CIS) 

 

Sr(a). Dirigente de Ensino, 

Informamos que está disponível para Consulta Pública a Minuta do Edital sobre o Contrato de 

Impacto Social (CIS).  

O CIS, modalidade de contratação que prevê a participação de instituições no financiamento de 

ações de alto impacto social, conta com a participação de 122 escolas da rede estadual de ensino 

localizadas em regiões vulneráveis da Região Metropolitana de São Paulo.  

As intervenções devem envolver atividades de engajamento das famílias no cotidiano escolar dos 

filhos e oferecer um suporte para motivar os alunos nos estudos, complementando ações já 

implementadas pela Pasta e pela gestão escolar, a fim de potencializar os resultados esperados, a saber: a 

conclusão pelos estudantes do Ensino Médio no período esperado e com um bom desempenho, além da 

diminuição da evasão escolar. 

Contribuições poderão ser enviadas até 12 de dezembro e devem ser feitas por meio do correio 

eletrônico consultacis@educacao.sp.gov.br, em formato digital Word (.doc), editável, de maneira 

fundamentada, mencionando expressamente o documento e o item/cláusula a que se refere. 

Solicitamos a colaboração na divulgação da Consulta Pública, incentivo e apoio na participação de 

toda a rede, sobretudo das escolas envolvidas. Demais dúvidas, entrar em contato com a ATCGEB por e-

ATCGEB 

http://saopaulo.china-consulate.org/pl/
http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2017/11/CIS-MINUTAS-EDITAL-TR-e-CONTRATO-v7-21-11-2017-16h07min.compressed.pdf
http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2017/11/CIS-MINUTAS-EDITAL-TR-e-CONTRATO-v7-21-11-2017-16h07min.compressed.pdf
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mail gilda.piorino@educacao.sp.gov.br ou fernanda.mota@educacao.sp.gov.br ou por telefone (011) 

3866-0611/0749. 

  

 

ATCGEB 

mailto:gilda.piorino@educacao.sp.gov.br
mailto:fernanda.mota@educacao.sp.gov.br

