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Informação nº 01: Replanejamento 2017 – Corrigindo Rumos  

 
 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB encaminha o Documento Orientador 

Replanejamento 2017 – Corrigindo Rumos , para subsidiar a reflexão da equipe escolar a respeito das ações 

que serão desenvolvidas no segundo semestre sobre o processo de ensino e de aprendizagem, trazendo 

questões que serão discutidas no Replanejamento.  

Para tanto, propõe que o grupo-escola discuta sobre o que foi exitoso e o que precisa ser revisto nas 

definições que pautaram o plano de ação elaborado no início do ano letivo, com a finalidade de corrigir 

rumos, propondo ações para o segundo semestre.  

Informamos que também estará disponível no Escola é..., a partir de 21 de agosto de 2017, 

subsídios construídos pelo Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais -  CEFAI e Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação Profissional – CEFAF para apoiar a ação 

docente.     

 

CGEB/DEGEB 

 

 

 

 

  

Informação nº 02: Levantamento de escolas particulares para 

atendimento de alunos com TEA  

 
 
Prezado (a) Sr (a). Dirigente,  

 

A Secretaria da Educação promoverá nos próximos meses processo de credenciamento (conforme Lei 

8.666/1993) para as escolas particulares que tiverem interesse em estabelecer contrato com a Pasta para 

atendimento aos alunos com Transtorno do Espectro Autista - TEA. Esclarecemos que se trata de 

procedimento distinto do credenciamento para a celebração de Termos de Colaboração com entidades 

https://drive.google.com/open?id=0B5-SxXJGixWuTS0taEpqcWFTOFU
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filantrópicas, ainda que os objetos sejam semelhantes. A Administração mantém, atualmente, cerca de 

2.400 alunos com TEA em escolas particulares. Trata-se de uma terceira opção, após verificada a 

impossibilidade de permanência de alunos da Rede Pública ou de encaminhamento para instituições 

filantrópicas. 

 

Visando a organização do credenciamento, pedimos que as Diretorias de Ensino façam um 

levantamento das escolas particulares que ofereçam atendimento conforme as seguintes requisições. 

 

a) Público-alvo: alunos com Transtorno do Espectro Autista que sejam, excepcionalmente, 

encaminhados para atendimento educacional exclusivo, considerando que estejam esgotados 

todos os recursos da escola necessários à transposição das barreiras à inclusão na classe do 

ensino regular por demandarem apoio substancial ou muito substancial, comprovados após 

avaliações pedagógica e multidisciplinar (pelos CAPES Regionais). 

b) Composição das turmas: salas compostas exclusivamente por alunos com Transtorno do Espectro 

Autista. 

c) Metodologias: possam oferecer pelo menos um entre os métodos TEACCH, ABA e PECS. 

 

Na relação das escolas deve constar: 

 

1) Razão Social; 

2) Nome Fantasia; 

3) CNPJ; 

4) Nome do mantenedor; 

5) Endereço; 

6) Telefone. 

 

A listagem composta pela resposta das Diretorias de Ensino será utilizada unicamente para estudos 

internos de atendimento da demanda. A manifestação oficial de interesse das escolas deverá ser feita, 

oportunamente, em resposta ao edital que será publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Pedimos que encaminhem a listagem até o dia 21/08 para kauegrecco@educacao.sp.gov.br. 

 

mailto:kauegrecco@educacao.sp.gov.br
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Acrescentamos que, no caso de entidades que manifestarem interesse no processo de 

credenciamento, podemos apresentar a elas o rol de documentos que devem ser exigidos (verificar 

anexo) 

 

 

AT/CGEB 

 

 

 

 

  
Informação nº 03: Inscrições para o ENCCEJA – Exame Nacional 
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino 
Fundamental e Ensino Médio  

 

Atenção: Esta informação destina-se a todas as Diretorias de Ensino com escolas que mantêm 

cursos de EJA, incluindo os CEEJA e o Programa Educação nas Prisões, além de classes nos 

Centros de Atendimento Socioeducativo 

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, da CGEB, informa que o INEP – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira fez algumas retificações 

no edital do ENCCEJA (Edital nº 43, de 24 de julho de 2017), dentre elas, a data de aplicação do 

exame, que passou para o dia 22/10/2017, conforme publicação divulgada pelo INEP no DOU.  

Reiteramos as demais informações sobre a aplicação do ENCCEJA 2017, inclusive para 

pessoas privadas de liberdade (PPL), publicadas no Boletim CGEB nº 202, de 27/07/17, e também 

disponíveis no portal do INEP: http://portal.inep.gov.br/encceja.  

   

 

Equipe CEJA e NINC 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5-SxXJGixWudmdZbFNzcEg0N2c
https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCRlJwY0F5d2lKcUE/view?usp=sharing
file://educacao.intragov/cgeb/DEGEB_CEJA/EJA/A%20-%20Exames%20de%20Certificação/ENCCEJA/2017/ENCCEJA%20-%20Retificação%20(Aplicação%20da%20Prova%20).docx
file://educacao.intragov/cgeb/DEGEB_CEJA/EJA/A%20-%20Administrativo/Boletim%20Semanal_CGEB/Boletim%20CGEB%20-%202017/Boletim%20CGEB%20nº%20202_27_07_2017_Resolução%20Multisseriadas%20_%20ENCCEJA.pdf
http://portal.inep.gov.br/encceja
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Informação nº 04: Programa Jovens Embaixadores 

  
Informamos que a primeira fase do processo seletivo do Programa Jovens Embaixadores (inscrição) 

finalizou em 09/08. Lembramos que o candidato apto a seguir no processo, recebeu uma mensagem 

automática com instruções para seu prosseguimento e um link de acesso a seu formulário de inscrição. 

 

Até 23 de agosto, os candidatos deverão concluir o preenchimento do formulário de inscrição online; 

selecionar a Instituição Parceira – IP; carregar a foto e todos os documentos comprobatórios dos pré-

requisitos e clicar em ‘formulário concluído’. 

IMPORTANTE:  O candidato poderá fazer esse processo em várias etapas, salvando os seus dados 

toda vez que incluir um documento ou uma nova informação. Entretanto, isso só poderá ser feito até o 

prazo-limite da Etapa 2 – 23 de agosto. Depois desta data os candidatos não terão mais acesso ao link 

para o formulário online. 

 

Ao enviar o formulário de inscrição, o candidato receberá uma mensagem informando que o seu 

processo foi concluído com sucesso e que o seu material se encontra no banco de dados do programa 

para revisão por parte da IP selecionada. 

 

As IP terão até o dia 6 de setembro para revisar toda documentação submetida pelos candidatos que 

escolherem a sua IP e notificar, via e-mail e/ou telefone, todos os seus candidatos selecionados para a 

Fase 3 (Exame escrito) e, também, os não selecionados, especificando o motivo da desclassificação. 

 

Para conhecer o cronograma completo, clique aqui. 

Informações para IP parceiras, clique aqui. 

 

 

 
 

CEFAF 

https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCZXRTdXlRajByV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCdUlRa3JFdDd1WE0/view?usp=sharing
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Informação nº 05: Mobilização para a participação dos professores 
no Prêmio Professores do Brasil  

 

O Prêmio Professores do Brasil, convida todos os professores de escolas públicas da educação básica 

a se inscreverem enviando um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. O relato será 

avaliado e poderá ser selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional. 

Por ocasião do retorno dos professores às aulas, solicitamos a colaboração das Diretorias de Ensino 

para uma ampla divulgação do Prêmio Professores do Brasil, mobilizando as equipes escolares durante as 

visitas dos Supervisores e dos PCNP, tendo em vista a importância da participação dos professores nesta 

10ª Edição. 

Lembramos que o relato poderá ser enviado até dia 25/08/2017. 

Registrar uma experiência, um processo vivido ou mesmo uma conversa entre alunos e professores é 

uma forma de sistematizar o conhecimento do professor. Assim, além de participar do processo de 

premiação, os professores têm a oportunidade de desenvolver a reflexão sobre a própria prática, o que 

garante o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, independentemente do 

processo de seleção, a participação dos professores é um caminho para a busca da qualidade na 

educação, compromisso de todos os educadores! 

"Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o       

poder realizador reside no interior de cada ser humano, sempre que alguém 

descobre esse poder algo antes considerado impossível se torna 

realidade." (Albert Einstein). 

Dayse Pereira da Silva 
Coordenação Estadual do PPB  

dayse.silva@educacao.sp.gov.br  
Telefone: (11) 38661676 

 

CEFAF 
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 Informação nº 06: Chamada de artigos sobre práticas de inclusão 
educacional - EEI, EEQ, ERER, EJA nas prisões, Educação na Fundação 
CASA, diversidade sexual e de gênero – VOLUME II. 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional do Centro de Atendimento Especializado da 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – NINC/CAESP/CGEB/SEE, convida todas e todos da 

Rede Estadual de Ensino a participar de chamada para publicação virtual (Volume II) de práticas 

de inclusão educacional desenvolvidas pelas Diretorias de Ensino e/ou Unidades Escolares, em 

relação às temáticas e modalidades de ensino trabalhadas pelo NINC: Educação Escolar Indígena 

(EEI), Educação Escolar Quilombola (EEQ), Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), EJA 

nas prisões, Educação escolar na Fundação CASA, Diversidade Sexual e de Gênero.  

 

Trata-se do segundo volume desta ação, a qual teve início em novembro de 2016, quando 

foi publicado o Volume I – disponibilizado no Boletim CGEB e na Intranet da SEE. Assim como no 

ano anterior, os artigos poderão trazer reflexões teóricas ou práticas (relatos de experiência) e 

comporão publicação virtual organizada pela equipe NINC, a ser disponibilizada a toda a Rede 

nos canais de comunicação da SEE, no final do segundo semestre de 2017, com foco na 

visibilidade das temáticas, das práticas desenvolvidas e fomento à inclusão em perspectiva 

ampliada.  

 

Orientações para elaboração dos artigos:  

1) os artigos poderão ser escritos por até 3 autores (poderão ser escritos em parceria com 

funcionários de instituições que apoiam a implementação da Educação escolar pela 

SEE/DE/UE, como é o caso da SAP ou da Fundação CASA). 

2) arquivo em formato word: letra tamanho 11, Fonte Arial, espaçamento entre linhas 1,5 

cm, margens de 2 cm e máximo de 10 páginas.  

3) cada artigo deve conter obrigatoriamente: Título centralizado em maiúsculo e negrito, 

nome dos autores centralizado logo abaixo do título, Resumo de até 10 linhas, Introdução, 

Descrição da prática (local – escola, Diretoria de Ensino, equipes de trabalho envolvidas, 

período, quantidade de participantes – alunos, professores, gestores e outros), 
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Metodologia utilizada na prática, Resultados, Considerações Finais e Referências 

Bibliográficas. Gráficos, imagens e tabelas podem ser incorporados ao texto, com 

indicação da fonte.  

 

Os interessados devem enviar os artigos, por e-mail, até o dia 05/10/2017: 

cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br. Favor indicar no assunto do e-mail: “ARTIGO – 

PRÁTICA DE INCLUSÃO EDUCACIONAL”.  

No caso dos autores que enviaram artigos no ano de 2016 para serem publicados no 

Volume I, e que não foram contemplados, e que ainda tenham interesse em publicar, favor 

entrar em contato com a equipe NINC.  

Solicitamos, por fim, que todas as Diretorias de Ensino, por meio do seu Núcleo 

Pedagógico e Supervisão de Ensino, divulguem amplamente esta informação junto às escolas, 

professores, gestores e demais funcionários da Rede, para que o máximo de interessados possa 

participar e visibilizar suas práticas.  

Estamos à disposição.  

 

 

 Informação nº 07: Educação para o Trânsito – Material de Apoio - 
Série de videoaulas “Dê preferência à Vida: Trânsito Seguro” 
 

 

Prezados (as) Dirigentes de Ensino,  

Em 2015, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo passou a integrar o Movimento 

Paulista de Segurança no Trânsito1. O comitê gestor é coordenado pela Secretaria de Governo e composto 

por mais oito Secretarias de Estado: Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, Saúde, Direitos 

da Pessoa com Deficiência, Educação, Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão, responsáveis 

por construir um conjunto de políticas públicas para redução de vítimas de acidentes de trânsito no 

                                                           
1 Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/conheca-o-movimento-paulista-de-

seguranca-no-transito/ (acesso em 10/08/2017) 

Equipe NINC/CAESP/CGEB 
(11) 3866-0709 / 0711 / 0710 

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

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/conheca-o-movimento-paulista-de-seguranca-no-transito/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/conheca-o-movimento-paulista-de-seguranca-no-transito/
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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estado. Este programa vai ao encontro do documento Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-

2020), cujo principal objetivo é reduzir em 50% o número de óbito e acidentes no Trânsito. Fomentando 

esse cenário, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) por meio do Centro de Ensino 

Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF) vem desenvolvendo ações 

relacionadas à essa temática, de caráter transversal, que visam contribuir com subsídios teórico-

metodológicos com os projetos realizados nas unidades escolares da rede estadual de ensino.  

Assim, disponibilizamos uma série de videoaulas “Dê preferência à Vida: Trânsito Seguro”, 

voltados aos Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos das 91 Diretorias de Ensino, aos 

gestores, professores, estudantes e comunidade escolar, no sentido de contribuir com ações que 

incentivem atitudes de respeito e cidadania no trânsito, com o objetivo de criar uma cultura de prevenção 

no trânsito. 

Compartilhamos os links do material de apoio. Recomendamos copiar e colar no navegador. 

1ª videoaula “Cenário da acidentalidade no Brasil e no mundo”: Por meio de gráficos, mapas e 

tabelas, aborda-se a morte no trânsito, frota de veículos, padrões de renda e outras variáveis, que 

desenham um cenário, com acidentes com vítimas graves e fatais. Disponível em:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_25_05_2017_DE

_PREFERENCIA_VIDA_AULA_01.mp4 

2ª videoaula “Fatores associados aos acidentes no trânsito”: São abordados os fatores de riscos 

relacionados à ocorrência dos acidentes, tais como: aumento de velocidade, consumo de álcool, o uso 

inadequado da cadeira infantil, o não uso do capacete, visão deficiente, celular, ausência de equipamento 

de proteção, entre outros. Disponível em:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_25_05_2017_DE_PRE

FERENCIA_VIDA_AULA_02.mp4 

 

3ª videoaula “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito: Dê preferência à Vida: Trânsito Seguro”: 

Trata dos aspectos da mobilidade urbana, as externalidades dos modos de transportes, especialmente os 

acidentes e a segurança no trânsito, com a finalidade de contribuir para a reflexão do tema transversal: 

Educação para o trânsito, e paralelamente criar uma cultura de respeito e cidadania no trânsito. 

Disponível em:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_30_05_2017_DE_PRE

FERENCIA_VIDA_AULA_03.mp4 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_25_05_2017_DE_PREFERENCIA_VIDA_AULA_01.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_25_05_2017_DE_PREFERENCIA_VIDA_AULA_01.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_25_05_2017_DE_PREFERENCIA_VIDA_AULA_02.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_25_05_2017_DE_PREFERENCIA_VIDA_AULA_02.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_30_05_2017_DE_PREFERENCIA_VIDA_AULA_03.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_30_05_2017_DE_PREFERENCIA_VIDA_AULA_03.mp4
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4ª videoaula “Campanhas de incentivo à direção responsável”: Aborda a importância da propaganda 

na disseminação de mensagens, informações e imagem com a finalidade de conscientizar o condutor de 

veículos da importância de refletir sobre o conceito trânsito e sua abrangência. Disponível em:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_30_05_17_DE_PREFE

RENCIA_VIDA_SEGURO_AULA_04.mp4 

  

Pedimos, por gentileza, que compartilhem o material de apoio com as unidades escolares da sua 

região. 

 

Contamos com a habitual colaboração. 

 

Para informações: 

Teônia de Abreu Ferreira – Equipe Curricular de Ciências Humanas/CEFAF 

E-mail: teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br 

Telefone: (11) 3866-1653 

 

 

 
 

 Informação nº 08: Videoconferência “II Concurso de Música – Vozes 
pela Igualdade de Gênero: #RespeitaAsDiferenças” 

 
 

 

Informamos que no dia 21 de agosto (segunda-feira), das 13h às 15h00, será realizada a 

videoconferência de lançamento do II Concurso de Música - Vozes pela Igualdade de Gênero, que 

apresentará subsídios para a mobilização e participação das escolas e estudantes do Ensino Médio no 

Concurso.  

A videoconferência é direcionada aos PCNP de Ciências Humanas, PCNP e Supervisores 

interlocutores de Educação para a Diversidade Sexual e de Gênero, Gestores Regionais do Sistema de 

Proteção Escolar, Educadores em Geral, Professores Coordenadores do Ensino Médio, Vice-diretores do 

PEI, Professores Mediadores, Alunos, especialmente gremistas. 

CEFAF/Ciências Humanas 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_30_05_17_DE_PREFERENCIA_VIDA_SEGURO_AULA_04.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/APROVACAO_2017/R48039_30_05_17_DE_PREFERENCIA_VIDA_SEGURO_AULA_04.mp4
mailto:teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br
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O Concurso Vozes pela Igualdade de Gênero é resultado de parceria entre a Secretaria da 

Educação, Ministério Público do Estado de São Paulo e Midas Studio, buscando estimular o debate sobre 

questões de gênero e diversidade sexual e suas interfaces com a vida cotidiana dos estudantes, com 

ênfase na prevenção das manifestações de violências e discriminações, por meio de produção musical. 

Nessa versão, o concurso traz o tema “#RespeitaAsDiferenças”, ampliando as reflexões sobre o respeito 

aos Direitos Humanos, o direito à identidade e o modo como as questões de gênero e sexualidade se 

apresentam nos usos cotidianos das mídias digitais pelos estudantes.  

Assim, solicitamos às Diretorias de Ensino a disseminação das informações para as Unidades 

Escolares e Núcleo Pedagógico participarem da videoconferência. É imprescindível a colaboração de todos 

para que possamos desenvolver uma gestão afinada e corresponsável. A videoconferência será 

transmitida por streaming pelo site www.rededosaber.sp.gov.br  

Em caso de dúvidas, contatar Thiago Teixeira Sabatine (11) 3866-0654 - Equipe Curricular de 

Sociologia 

 

 

 

 

 

 
Informação nº 09: Mobilização da Comunidade Escolar – Relatório 

 

Caros Supervisor, PCNP, Analista Sociocultural, Professor Coordenador e Professor responsável pela 
Sala de Leitura 

 

Este boletim traz um relatório que tem como objetivo apresentar a devolutiva dos formulários 

preenchidos sobre a Mobilização da Comunidade Escolar para o Programa Sala de Leitura. Ele faz um 

apanhado dos resultados do planejamento e execução dos passos da mobilização realizados com os 

gestores, os professores, os estudantes e os familiares em 823 escolas. Além disso, traz algumas análises e 

sugestões, que poderão apoiá-los na implementação das duas propostas pedagógicas: as 9 atitudes que 

impactam a Sala de Leitura e o Desafio de Leitura, em cada escola. 

Por meio da análise dos gráficos, podemos visualizar os resultados positivos e os desafios a serem 

superados. 

CEFAF 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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Para acessar o relatório Clique aqui.  

Inicialmente, já podemos afirmar que houve envolvimento dos Gestores, dos Professores 

Coordenadores e dos Professores Responsáveis pela Sala de Leitura. O compromisso demonstrado é a 

característica mais constante entre os integrantes do Programa Sala de Leitura e a força que assegura a 

sua implementação, continuidade e sucesso.  

Desejamos a todos uma boa leitura e que este material possa contribuir com o trabalho de cada um 

de vocês. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Elidamares Batista (11) 3866-0651 ou Maria Aparecida 

Magnani (11) 3866-0652  

 
 

 

 

 

 

 Informação nº 10: PNLD 2018 - Data da orientação para escolha do 

livro didático e outras informações (via streaming) 

 

A escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2018 

Ensino Médio será de 21 de agosto a 04 de setembro de 2017. 

 Entre os preparativos para a escolha das obras, está prevista uma orientação dos técnicos da 

CGEB, para o dia 18 de agosto, das 13:00 às 15:00 horas, que deverá ser acompanhada pelos 

Supervisores de Ensino, Diretores do Núcleo Pedagógico, PCNP responsável pelo PNLD e PCNP que atua 

no Ensino Médio. Solicitamos também, a participação de todos os interessados e, principalmente, dos 

Diretores e Vice-Diretores das escolas que oferecem Ensino Médio, bem como dos Professores 

Coordenadores e todos os Professores de Ensino Médio. A apresentação dos técnicos da CGEB será 

transmitida apenas por Streaming, em www.rededosaber.sp.gov.br, e tem o objetivo de orientar de 

forma técnica, pedagógica e operacional a escolha dos livros didáticos do PNLD para o triênio 2018/2020.

  

CEFAF/ Equipe Sala de Leitura 

http://bit.ly/DEVOLUTIVA_MOBILIZAÇÃO
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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Para maiores informações, acesse o site www.fnde.gov.br >> Programas >> PNLD – Livro Didático 

>> Escolha PNLD 2018 ou o portal da SEE, em www.educacao.sp.gov.br > Programas e Projetos > 

Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2018.   

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

Diretoria de Ensino e, em caso de dúvidas, 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 11: Inclusão dos alunos da rede pública estadual na 
Universidade: Vestibular UNESP/VUNESP 2018 

 

O convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação, a VUNESP e a UNESP contribui 

para aproximar, incentivar e apoiar a participação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da escola 

pública na universidade. Assim, todos os alunos da rede pública estadual que estão concluindo o ensino 

médio em 2017, inclusive os alunos da EJA/ CEEJA, poderão prestar o Vestibular UNESP 2018 (inscrições 

de 11 de setembro a 09 de outubro) com desconto de 75% na taxa de inscrição.  

 

Ao ingressar na UNESP, os alunos de camadas socioeconômicas menos favorecidas podem contar 

com vários programas de apoio de permanência na universidade: auxílio-alimentação, moradia estudantil, 

bolsa-manutenção etc.  

 

A VUNESP enviará os códigos de acesso a cada escola, por meio da Diretoria de Ensino, em 

envelopes lacrados e identificados por etiquetas, contendo o nome da unidade escolar, código, a cidade-

sede e a Diretoria de Ensino a que pertence. As senhas permitirão aos alunos acessarem o site da VUNESP 

(http://www.vunesp.com.br/), a ficha de inscrição e o boleto bancário com desconto, conforme 

cronograma a seguir:  

Entrega do material na Secretaria de Educação: 30/08/2017  

CEFAF / Programa de Livros 
Aidê Magalhães 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
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Recebimento das listas e distribuição dos códigos aos alunos (Voucher de desconto) pelas escolas: até 

08/09/2017   

Período de Impressão e pagamento do boleto bancário com taxa reduzida: de 11/09 a 09/10/2017 

(até 23h59). 

  

IMPORTANTE: Taxa de inscrição normal: R$ 170,00. Taxa reduzida aos alunos da Secretaria de 

Educação: R$ 42,50. (25%).  

 

A Diretoria de Ensino, ao receber este material, deverá entregar, com urgência, os respectivos 

envelopes às suas escolas. 

 

Após o período de encerramento das inscrições, obrigatoriamente, as escolas devem devolver às 

Diretorias de Ensino todas as folhas contendo os códigos utilizados e devidamente assinados pelos alunos, 

bem como os que não foram utilizados. As Diretorias, por sua vez, deverão devolvê-los (via malote) para o 

CECAD/MALOTE da SEE-SP, impreterivelmente, até o dia 10/11/2017. Este procedimento é necessário 

para a prestação de contas da SEE-SP junto à VUNESP e à UNESP.   

 

Solicitamos, assim, ampla divulgação acerca desta ação, sobretudo em relação às visitas dos 

professores da UNESP nas escolas estaduais durante o período de inscrições do Vestibular UNESP/2018, 

conforme já informado na webconferência realizada em 31/07/2017.  

Maiores Informações sobre o Programa e materiais, disponível em: 

https://www.vunesp.com.br/VNSP1710 

http://unan.unesp.br/guiadeprofissoes/pdf/m14_u10_27072017-20-20-35.pdf 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=177 

 

 

CPRESP/Parcerias 
Email: Luciene.santana@educacao.sp.gov.br 
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