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Informação nº 01: Reunião de Trabalho da Educação Escolar 
Indígena - II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (II 
CONEEI) e Núcleo de Educação Indígena (NEI) 

 

Esta Informação destina-se às seguintes Diretorias de Ensino:  Bauru, Itararé, Caraguatatuba, 

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

 

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

NINC, informa aos responsáveis pelo acompanhamento das Escolas Estaduais Indígenas , jurisdicionadas 

às  Diretorias de Ensino Região de Bauru, Itararé, Caraguatatuba, Registro, Tupã, Miracatu, São Vicente, 

Santos, Sul 3, Norte 1 e Penápolis, que no dia 08 de agosto (segunda-feira), das 14h às 15h, haverá 

Reunião de Trabalho da Educação Escolar Indígena/ II CONEEI e NEI via Webconferência, pela Rede do 

Saber.  

Os objetivos da reunião são: 1) conferir as indicações de delegados indígenas para a participação 

da etapa regional da II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (II CONEEI). Para fins de 

organização, solicita-se às equipes que tenham em mãos os nomes dos delegados indicados; e, 2) revisar 

o Regimento Interno do Núcleo de Educação Indígena com o fim de propor alterações (Resolução SE nº 

27, de 07 de abril de 2005). 

 

Data da Reunião: 08/08/2017  

Horário: 14h – 15h 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

CAESP/NINC 
email: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br  e julieth.melo@educacao.sp.gov.br 
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Informação nº 02: Preparativos para a Escolha de Livros Didáticos 
do PNLD 2018 - Ensino Médio 

  
A escolha dos livros didáticos do PNLD 2018, destinada aos alunos e aos professores do Ensino 

Médio, está chegando e deverá ocorrer na segunda quinzena de agosto. 

O registro da escolha será realizado no sistema PDDE-Interativo. Caso alguma escola de Ensino 

Médio ainda não tenha acesso ao sistema, deverá entrar em contato com os responsáveis pelo PNLD e 

pelos Programas MEC da Diretoria de Ensino para solicitá-lo.  

O “Guia de Livros Didáticos” será disponibilizado pelo Ministério da Educação, após a divulgação 

do resultado definitivo da avaliação pedagógica das coleções inscritas pelas editoras e constitui-se num 

instrumento de apoio à escolha e de reflexão coletiva entre os professores, juntamente com as 

orientações curriculares do Estado de São Paulo e o projeto político-pedagógico da escola. Solicitamos 

que os diretores e professores não se decidam sobre a escolha sem consultar o citado Guia, para terem 

conhecimento de todas as coleções aprovadas pelo MEC.    

Atenção: A partir do dia 28 de junho até o final do período de escolha, os representantes das editoras 

ficam impedidos de acessar as dependências das escolas para realizar divulgação dos títulos participantes, 

e ficam proibidos de participar de eventos das escolas e outros órgãos, destinados à realização das 

escolhas. Não é permitido aceitar vantagens oferecidas pelos editores e seus representantes. 

Em breve, divulgaremos mais orientações quanto aos procedimentos necessários à escolha do 

PNLD 2018 - Ensino Médio. 

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

 

 

 
 

CEFAF/Programa de Livros 
Aidê Magalhães 
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 Informação nº 03: Comunicado CEFAI: Programa de Integração 
Estado/Município - Programa Ler e Escrever e Projeto Educação 
Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - EMAI 
 

 

 
A Secretaria de Estado da Educação – SEE desenvolve, desde 2009, o Programa de Integração 

Estado/Município, visando à implementação dos Programas “Ler e Escrever” e ou “São Paulo Faz Escola”, 

objetivando o desenvolvimento de ações educacionais conjuntas, que proporcionem a melhoria da 

qualidade da educação nas escolas das redes públicas estadual e municipais, na conformidade do Decreto 

nº 59.863, de 29 de novembro de 2013, que dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 54.553, de 15 

de julho de 2009, alterado pelo Decreto nº 55.145, de 10 de dezembro de 2009. 

Nesse sentido, a SEE, em conjunto com Ministério da Educação - MEC, por meio do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 2017, disponibiliza a ampliação do quantitativo de 

municípios parceiros. 

Assim, solicitamos aos Senhores Dirigentes que orientem todos os municípios jurisdicionados à 

Diretoria de Ensino, para que acessem o formulário abaixo especificado e se manifestem quanto à 

intenção em celebrar parceria com a SEE para a utilização de materiais do Programa Ler e Escrever e do 

Projeto EMAI.  

Instruções para acesso: 

1. Acesse o endereço http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/pesquisa. 

2. Clique na opção “IDENTIFICAÇÃO POR LOGIN E SENHA”: 

3. No campo login e senha, digite o CÓDIGO DO MUNICÍPIO com 3 (três) dígitos (Exemplo:  Login: 

100 – Senha: 100) e clique em “Confirmar”. 

A confirmação deverá ser concluída até 11 de agosto. 

 
Para que a pesquisa seja gravada e considerada respondida por completo, é necessário clicar no 

botão “Finalizar”, no canto inferior direito do último bloco de perguntas. 

Durante o período determinado para o preenchimento, será possível acessá-la novamente e 

realizar alterações. Por isso, sempre que for necessário alterar respostas, será fundamental clicar 

novamente no botão “Finalizar”, localizado na última página. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/pesquisa
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Em caso de dificuldades no acesso, entre em contato com a EFAP/Rede do Saber, por meio do 

telefone: (11) 3866-0500. Em caso de dúvidas para preenchimento dos campos, entre em contato com a 

diretoria de ensino de sua região. 

  

 

 

 
Informação nº 04: Prêmio Gestão Escolar – PGE 2017 

 

 

Por ocasião da volta às aulas, solicitamos a colaboração das Diretorias de Ensino para uma 

ampla divulgação do Prêmio, mobilizando as equipes escolares durante as visitas dos 

Supervisores e dos PCNP, tendo em vista a importância da participação da escola no processo de 

autoavaliação e de divulgação de boas práticas. Durante as visitas às escolas, é importante 

divulgar, inclusive, o site de inscrição.  

Além disso, solicitamos que seja informado aos Diretores das Escolas que estão se 

inscrevendo, que é necessário selecionar o “Comitê” de sua região antes de finalizar e enviar a 

inscrição da escola no site Prêmio Gestão Escolar. 

Informamos que a videoconferência com orientações técnicas sobre os Prêmios Gestão 

Escolar e Professores do Brasil, realizada no dia 12 de julho, e os vídeos do Intercâmbio, se 

encontram disponíveis na videoteca da Rede do Saber, podendo, também, ser acessados por 

meio dos links: 



VIDEOCONFERÊNCIA: PGE E PPB 2017 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/R48470_12_07_2017_PREMIO_GESTOR.wmv 

VÍDEO 01: PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA NO PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_2015_2

016_BLOCO_01.mp4 

VÍDEO 02: INTERCÂMBIO BRASIL EUA 

DEGEB/CEFAI 

https://inscricao.premiogestaoescolar.org.br/
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/R48470_12_07_2017_PREMIO_GESTOR.wmv
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_2015_2016_BLOCO_01.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_2015_2016_BLOCO_01.mp4
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http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_ 

2015_2016_BLOCO_02.mp4 

VÍDEO 03: CONTRIBUIÇÕES DO INTERCÂMBIO PARA A ESCOLA 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_ 

2015_2016_BLOCO_03.mp4 

 VÍDEO CHAMADA: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS NO PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 

2017 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_2015_2

016_CHAMADA.mp4 

 

Solicitamos que a videoconferência seja disponibilizada para todos que se encontravam 

em período de férias e estão retornando. 

Salientamos que os vídeos do Intercâmbio estão divididos em 3 blocos, conforme links 

disponibilizados, no entanto, podem ser trabalhados juntos ou separados, dependendo do 

contexto e da realidade da Diretoria e das escolas. O último vídeo é uma chamada da Diretora da 

Escola “Destaque Estadual e Regional de 2015”, para que todas as escolas participem do PGE 

2017. 

 

Renata Libardi  

Coordenação Estadual do PGE  

renata.libardi@educacao.sp.gov.br  

Telefone: (11) 38660692 

 

 

 

 

 

 

CPQM 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_%202015_2016_BLOCO_02.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_%202015_2016_BLOCO_02.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_%202015_2016_BLOCO_03.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_%202015_2016_BLOCO_03.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_2015_2016_CHAMADA.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/SITE/INTERCAMBIO_ESCOLAR_2015_2016_CHAMADA.mp4
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Informação nº 05: IV Mostra Mediação e Linguagem 

 

A IV Mostra de Curtas e Podcasts “Mediação e Linguagem” acontecerá nos dias 17 e 18/10/2017, das 

9h às 12h30min, por videoconferência. Serão momentos especiais para compartilhar os filmes/animações 

e os podcasts produzidos pelos alunos, a partir da leitura de uma obra literária, trabalhada durante este 

ano letivo.  

As orientações e cronograma estão no link: 

https://drive.google.com/open?id=0B5jD4JQ2g5miWDVWUU1TS3c0aXc  

 

Contamos com a participação de todos!  

 

 

 

 

 

 Informação nº 06: FÓRUM ONLINE (AVA - EFAP) do Projeto 
Explorando o Currículo – Centros de Internação Provisória (CIP) da 
Fundação CASA: Orientações às Diretorias de Ensino sobre a 
implantação do Fórum 

 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que atendem o Projeto Explorando o 

Currículo (PEC) desenvolvido nos Centros de Internação Provisória (CIP) da Fundação CASA 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

(CGEB) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), juntamente com a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato de Costa 

Souza” (EFAP), criou um espaço virtual para troca de experiências e formação entre os pares, 

voltado aos profissionais da educação envolvidos no Projeto Explorando o Currículo (PEC) 

CEFAF/ Equipe de Língua Portuguesa 

https://drive.google.com/open?id=0B5jD4JQ2g5miWDVWUU1TS3c0aXc
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desenvolvido em classes desseriadas nos Centros de Internação Provisória (CIP) da Fundação 

CASA.  

Este Projeto, instituído pela Resolução Conjunta SE-SJDC 1/2017, substituiu o projeto 

anterior (Educação e Cidadania), visando atender os adolescentes internados provisoriamente e 

suas especificidades. Considerando sua recente implantação, desde o início de 2017, entende-se 

que se faz importante criar um espaço de trocas e fortalecimento mútuo, como o que se propõe. 

Sendo assim, foi criado um espaço virtual, constituído de orientações, referências 

bibliográficas e um Fórum online. O objetivo do Fórum é propiciar troca e enriquecimento entre 

as Diretorias de Ensino (DE) que atendem ao PEC e, portanto, estão envolvidas em sua 

implementação. 

Inicialmente, são convidados a participar os Supervisores e PCNP das DE envolvidas, 

conforme informações coletadas junto aos interlocutores do Projeto, no formulário solicitado 

por meio do Boletim CGEB nº 195, enviado em 06 de junho de 2017, e nº 189, enviado em 24 de 

março de 2017. Cada indicado receberá as informações, da EFAP, sobre acesso ao Fórum.  

Cronograma das atividades 

Período de realização Atividade 

25 de julho a 10 de agosto 
Divulgação do Fórum e orientações de acesso e participação às 
DE envolvidas, pela EFAP e CGEB. 

11 de agosto a 1º de setembro 

Participação das DE (Supervisores e PCNP inscritos) no Fórum 
“Levantamento de temas” (1º momento). 
Interação entre participantes e mediação/sistematização pela 
equipe NINC 

4 a 22 de setembro 

Finalização da sistematização do Fórum pela equipe NINC (temas 
e desafios) e articulação com a EFAP para abertura dos Fóruns 
temáticos (2º momento). 
DE podem continuar acessando espaço virtual e Fórum Café 
normalmente. 

25 de setembro Início dos Fóruns temáticos. 

Contamos com a colaboração das DE envolvidas para participarem desse espaço virtual, 

de modo interativo e propositivo! 
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Em caso de dúvidas entrem em contato com a equipe NINC/CAESP/CGEB por meio dos e-

mails: carolina.bessa@educacao.sp.gov.br ou cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br.  

 

 

 

 

 Informação nº 07: Materiais da Videoconferência sobre a proposta 
de Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 

 

Esta informação destina-se a todas as Diretorias de Ensino. 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

(CGEB), compartilha os materiais utilizados na videoconferência, realizada dia 25/7, sobre a proposta de 

Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos de São Paulo (PEEDHSP).  

 Texto base do Plano – a ser discutido nas audiências públicas e aberto a contribuições de 

toda a sociedade – clique aqui;  

 Slides utilizados na VC – clique aqui; 

 O processo de construção do Plano e as datas e locais das audiências públicas estão sendo 

divulgados no site: http://peedhsp.blogspot.com.br/ 

A equipe NINC ressalta a importância de que toda a rede participe dessa discussão, conheça o 

texto base e participe – nas audiências públicas ou enviando contribuições por e-mail para o 

aprimoramento da proposta. Lembra  ainda que, um importante eixo do Plano, diretamente relacionado à 

rede estadual de ensino, é “Educação Básica”, pautado, dentre outros aspectos, nas Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos – estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de 

Educação nº 1, de 30 de maio de 2012. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Renato Ubirajara ou Carolina Bessa, da equipe NINC. 

carolina.bessa@educacao.sp.gov.br 

renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br  

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

 

 

CAESP/NINC 

CAESP/NINC 

mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
http://www.paulofreire.org/download/pdf/18072017_Final_TextoBase_PlanoEstadualEduca%C3%A7%C3%A3oemDireitosHumanosSP.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B7FODg6LdNF0RVBLS2NYdTlrTUk
http://peedhsp.blogspot.com.br/
https://prograd.ufg.br/up/90/o/rcp001_12.pdf
https://prograd.ufg.br/up/90/o/rcp001_12.pdf
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
mailto:renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 08: Kits de Robótica Educacional  

 

Sr.(a) Diretor(a) do Núcleo Pedagógico, 

Devido à grande demanda, reabrimos o link para preenchimento da planilha de interesse nos Kits 

de Robótica Educacional aos que ainda não a preencheram. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnChO5bXoXo04G2JRCqgHlNe6jfv3djJ_thYM_g0gb-C-

8w/viewform 

Todas as escolas que possuem Ensino Médio poderão participar dessa seleção, 

independentemente do segmento (Escola Regular, PEI, EJA etc).  

Cada Diretoria de Ensino (DE) poderá indicar até 6 escolas, sendo: 

Nº de escolas por DE* Indicações 

Até 70 Até 5 

71 ou mais Até 6 

*Escolas autônomas + vinculadas 

O preenchimento não é obrigatório e a DE poderá indicar apenas uma ou duas escolas, conforme 

a sua necessidade. Porém, as DE que não indicarem nenhuma escola até às 17h do dia 03/08/2017 

estarão automaticamente fora do processo de distribuição dos kits de Robótica Educacional. 

Solicitamos que, preferencialmente, o(a) Diretor(a) do Núcleo Pedagógico preencha a planilha. 

Caso não seja possível, sugerimos solicitar a um Supervisor(a) ou PCNP para realizar o cadastro. 

Ressaltamos que esse é somente um levantamento sobre o interesse em receber os kits de 

Robótica Educacional. Assim, não garantimos que todas as escolas indicadas pelas DE os receberão. Por 

isso, ao preencher a planilha, é importante indicar em ordem de prioridade, por meio de critérios internos 

estabelecidos em cada DE.  

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com Carolina Batista Murauskas 

(Equipe de Física) por e-mail: carolina.batista@educacao.sp.gov.br ou por telefone: (11) 3866-0640.  

 

 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnChO5bXoXo04G2JRCqgHlNe6jfv3djJ_thYM_g0gb-C-8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnChO5bXoXo04G2JRCqgHlNe6jfv3djJ_thYM_g0gb-C-8w/viewform
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 Informação nº 09: Atualização de dados dos Interlocutores de 

Educação para a Diversidade Sexual e de Gênero 

 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) por meio do Centro de Atendimento 

Especializado (CAESP) solicita a atualização de dados dos Interlocutores de Educação para Diversidade 

Sexual e de Gênero que atuam nas Diretorias de Ensino, bem como uma breve sondagem de ações 

realizadas no ano de 2016 até o presente.  

 

Para proceder a atualização de dados da(o) PCNP e da(o) Supervisora(o) de Ensino interlocutoras(es), 

preencha o formulário abaixo. 

https://goo.gl/forms/6X5fzDVO1Bs623RC3 

Prazo:18/08/2017 

 

As equipes de interlocutores de Educação para a Diversidade Sexual e de Gênero devem indicar em 

formato de relatório as ações realizadas na área de educação em sexualidade, gênero e diversidade 

sexual, no ano de 2016 até o presente, conforme o roteiro abaixo indicado. 

 

Roteiro  

Diretoria de Ensino Região 

Nome das Ações/Projetos desenvolvidos 

Objetivo (s) 

Metodologia (s)  

Descrição das atividades e do envolvimento do público 

Dificuldades para realização das ações/projetos 

Materiais Produzidos – DVDs, CDs, fotografias, documento virtual, etc. 

Selecionar as principais fotos 

Vídeo – link(s) no youtube (entre outros) 

Sugestões 

  

Enviar o Relatório para o email: humanas.cgeb@gmail.com    

Prazo: 18/08/2017 

 

https://goo.gl/forms/6X5fzDVO1Bs623RC3
mailto:humanas.cgeb@gmail.com
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Agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

CAESP e CEFAF 


