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Informação Nº 01: Convocação para o encontro de encerramento 
do curso Ensino Médio Inclusivo 

  
Senhores (as) Dirigentes, 
 

No dia 1º/11/2017, aconteceu a última aula do curso Ensino Médio Inclusivo, promovido pela 

Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, do qual todas as Diretorias de 

Ensino da capital paulista participaram.  

Cada Diretoria elaborou, por intermédio de seus cursistas, projetos relacionados à inclusão nas 

escolas estaduais. Agora, haverá a apresentação dos projetos em uma série de encontros de 

encerramento, conforme o cronograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uma das Diretorias deverá convocar os respectivos participantes do curso para os eventos de 

encerramento, não havendo necessidade de pagamento de diárias. 

Portanto, solicitamos a colaboração de vossas senhorias para providenciar a convocação dos cursistas 

a fim de participarem dos encontros de encerramento supracitados. 

DIRETORIA DATA PERÍODO 

CENTRO 06/12/2017 tarde 

CENTRO OESTE 23/11/2017 manhã 

CENTRO SUL 22/11/2017 tarde 

LESTE 1 17/11/2017 tarde 

LESTE 2 27/11/2017 tarde 

LESTE 3 21/11/2017 manhã 

LESTE 4 24/11/2017 tarde 

LESTE 5 21/11/2017 tarde 

NORTE 1 23/11/2017 tarde 

NORTE 2 29/11/2017 tarde 

SUL 1 01/12/2017 tarde 

SUL 2 28/11/2017 tarde 

SUL 3 16/11/2017 tarde 

CAESP/NINC 
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 Informação nº 02: “A EJA na Rede”: série de videoaulas está 
disponível para acesso na Rede do Saber 

 
 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) 

produziram uma série de videoaulas denominadas “A EJA na Rede”. A iniciativa tem como objetivo 

abordar alguns temas relativos à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) que possam subsidiar as 

equipes pedagógicas das Diretorias de Ensino e das Unidades Escolares (Supervisão de Ensino, PCNP e PC) 

nos momentos e espaços descentralizados de formação docente -em especial, nas Aulas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (ATPCs). 

A série dialoga com os diversos públicos da EJA, como escolas regulares, CEEJAs, unidades 

prisionais, da Educação Especial, indígenas e quilombolas, e está disponível para livre acesso na videoteca 

da Rede do Saber por meio de links (clique aqui). Confira os temas na lista a seguir: 

 

• A EJA na Rede 

• Desafios da Alfabetização na EJA  

• Turmas Multisseriadas 

• Desempenho escolar na EJA 

• Diretrizes curriculares para a EJA 

• Metodologia e estratégias de ensino 

• Como aprende o aluno jovem e adulto 

• EJA na Educação Especial 

• EJA na Educação Especial - DA, DV e DF 

• Diretrizes para EJA em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 

penais 

• Diretrizes para EJA Indígena 

• Diretrizes para EJA Quilombola 

 

É importante ressaltar que os temas foram tratados nas videoaulas de forma concisa, em função 

do formato do recurso, o que possibilitará às Diretorias de Ensino e Escolas selecionarem, de acordo com 

o seu contexto e necessidades, as temáticas de seu interesse. Além desse material, as equipes CEJA e 

NINC também têm encaminhado, via Boletim CGEB (nº 211 de 26 de setembro de 2017 e nº 212 de 03 de 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Not%C3%ADciasConte%C3%BAdo/tabid/369/language/pt-BR/IDNoticia/2142/Default.aspx
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outubro de 2017), indicações de leituras e pautas formativas, visando complementar as formações 

descentralizadas.  

Ressaltamos que é fundamental que as Diretorias de Ensino divulguem amplamente esse material 

junto às suas equipes pedagógicas e às equipes das escolas de sua jurisdição que ofertam a EJA, incluindo 

os CEEJAs e escolas vinculadoras das classes mantidas nas unidades prisionais.  

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com as equipes CEJA 

(cgeb.degeb.ceja@educacao.sp.gov.br) ou NINC (cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br). 

 

 

 

 

  
Informação nº 03: Participação de alunos e professores da Rede 
Pública Estadual de Ensino de São Paulo nas Paralimpíadas 
Escolares 2017  

  
Sres. (as) Dirigentes, 

 

Com vistas à participação de alunos e professores da Rede Pública Estadual de Ensino de São 

Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2017, a serem realizadas de 20 a 25 de novembro, em São Paulo (SP), 

divulgamos a lista oficial dos nossos participantes convocados para integrar a Delegação Paulista. 

Solicitamos a todas as Diretorias Regionais de Ensino que possuem alunos e professores 

envolvidos que providenciem lanches de estrada para todos os convocados. Esclarecemos, especialmente 

às diretorias que possuem professores participantes da referida delegação, que a hospedagem e 

alimentação de professores e alunos serão providenciadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 

mediado pela Secretaria de Esportes Lazer e Juventude (SELJ) e pela Secretaria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (SDPcD), motivo pelo qual os mesmos não farão jus ao pagamento de diárias. 

Informamos que será necessária a publicação do efetivo exercício dos professores de Educação 

Física convocados pelo CPB, conforme modelo, com base na participação atestada pela chefia dos jogos e 

declaração de participação, a ser publicada na Intranet (Biblioteca da CGEB/“Presenças JEESP”). 

 

CEFAF/Equipe de Educação Física 

CEJA 

https://drive.google.com/open?id=1u1L_32KxSlf4cTaxsXotl6Ig3CDIEvIL
https://drive.google.com/open?id=14mpnT7-u-I6AruSg0gZwEqxeWBXWanME
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 Informação nº 04: Nova escolha do Livro Didático de Arte/Ensino 
Médio – PNLD 2018 

 
 

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

 

Por recomendação do MEC, foi cancelada a escolha do componente Arte para o Ensino Médio 

realizada no período de 28 de agosto a 06 de setembro. A escolha das demais disciplinas do PNLD 2018, 

realizada no mesmo período, permanece inalterada. A nova escolha do PNLD 2018 - Arte será realizada 

de 14 a 20 de novembro de 2017, no Sistema PDDE Interativo. 

Se a escola não acessar o sistema ou não gravar a escolha, serão encaminhados, 

compulsoriamente, um dos títulos constantes no Guia de Livros Didáticos. O acesso ao Guia e demais 

orientações quanto aos procedimentos de escolha do PNLD 2018 estão disponíveis no portal do FNDE:  

www.fnde.gov.br (Programas/Programas do Livro/Livro Didático/Escolha PNLD 2018 Componente Arte).  

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

Diretoria de Ensino. Para maiores esclarecimentos, a DE deve contatar o Programa de Livros, aos cuidados 

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

 

 

 

  

 A(o) Diretor(a) do Núcleo Pedagógico, 

Com objetivo de motivar jovens a aprenderem mais sobre a neurociência, será promovido o 

Curso de Formação em Neurociências para professores e alunos (de 14 a 19 anos), nos dias 26 e 27 de 

janeiro de 2018, em São Paulo (SP). Essa formação é uma etapa preparatória para a IV Olimpíada de 

Neurociências de São Paulo (“Brain Bee SP”), que será realizada no dia 17 de março de 2018, também em 

São Paulo (SP).  

Informações e inscrições (até dia 08/12/2017) estão disponíveis no link: 

https://brainbee.einstein.br. Notificamos que os eventos são gratuitos, que a participação é por adesão 

 

 Informação nº 05: Curso de Neurociências para Formação de 
Professores e Alunos + IV Olimpíada de Neurociências de SP  

CEFAF/Programa de Livros 

http://www.fnde.gov.br/
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
https://brainbee.einstein.br/
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dos professores e dos alunos interessados e que as despesas com deslocamento são de responsabilidade 

dos participantes. 

Em caso de dúvida sobre os eventos, entrar em contato com Prof. Dr. Guilherme Brockington 

(Unifesp) ensinodefisica@gmail.com / brainbee@einstein.br ou Dr. Sérgio Gomes da Silva (Hospital Albert 

Einstein) sergio.gomes@einstein.br 

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)3866-0636. 

 

 

 

 
Informação nº 06: Divulgação do 15º Encontro USP-Escola 

 

A(o) Diretor(a) do Núcleo Pedagógico, 

 

Estão abertas as inscrições para os cursos do 15º Encontro USP-ESCOLA. As atividades serão 

realizadas de 15 a 19 de janeiro de 2018, das 8h às 17h30, com a oferta de cursos gratuitos para 

professores das diversas áreas do conhecimento. 

Informações detalhadas sobre as propostas formativas e inscrições (até 21/11/2017) estão 

disponíveis no link: http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/442/. Notificamos que a participação dos 

professores interessados é por adesão e que as despesas com deslocamento são de responsabilidade dos 

participantes. 

Em caso de dúvidas sobre os cursos, entre em contato com a Comissão de Cultura e Extensão 

(CCEx) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF/USP) pelo e-mail ccex@if.usp.br ou 

telefones (11)3091-6681 e (11)3091-6682 (tratar com Malu Tippi). 

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)3866-0636. 

  

 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

mailto:ensinodefisica@gmail.com
mailto:brainbee@einstein.br
mailto:sergio.gomes@einstein.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/442/
mailto:ccex@if.usp.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 07: Divulgação do Projeto “Minha Vida, Minha 
História” - CEEJA de Piraju 

 
 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos parabeniza a equipe gestora, professores e alunos do 

CEEJA de Piraju pelo Projeto “Minha Vida, Minha História”, desenvolvido sob a responsabilidade das 

Professoras Eliana Márcia Leite Camargo, Raquel Balduino Nicolau de Souza, Regina Antônia Garcia e 

Terezinha de Fátima Campos Beneti. 

Neste projeto, foi trabalhado com os alunos o gênero textual autobiografia, com ênfase no 

desenvolvimento da oralidade, além da produção e revisão textual. O produto final foi a elaboração do 

livro e do áudio “Minha Vida, Minha História”, apresentado ao público da escola e seus convidados em 

uma noite literária. 

O objetivo foi instigar os alunos a reconstruírem a trajetória da própria vida, visando o resgate e o 

registro das memórias, proporcionando ao leitor/ouvinte a ampliação da percepção de determinado 

universo cultural, promover e divulgar as produções textuais através do livro e do áudio “Minha Vida, 

Minha História”. 

No contexto das aulas da Educação de Jovens e Adultos, conhecer a história e a experiência de 

vida dos alunos é fundamental e pode contribuir para o planejamento e o desenvolvimento do trabalho 

do professor em sala de aula. O levantamento dos conhecimentos prévios de seus alunos, relacionados à 

vivência cotidiana e às experiências profissionais de cada um, resulta em um diagnóstico importante para 

o ensino contextualizado. O professor poderá articular novas possibilidades de compreensão dos 

conhecimentos que os alunos já possuem, buscando ressignificá-los, além de trabalhar outros conteúdos, 

permitindo a compreensão de uma única temática sob diferentes contextos disciplinares. 

Para conhecer um pouco mais das histórias de superação e experiências de vida desses nossos 

alunos, acesse o projeto na página da EFAP (coluna “No Interior da Escola”/link: 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6483&EntryId=4272 ) 

Parabéns à equipe do CEEJA de Piraju!  

 

 

 

CEJA 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6483&EntryId=4272
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Está aberta a votação online para eleger a melhor ideia de aplicativo desenvolvido por 

estudantes da rede para a conservação e preservação dos biomas paulistas. Até 20 de novembro, toda a 

comunidade escolar é convidada a votar no melhor “app” do concurso “Desafios Sustentáveis – Biomas 

do Estado de São Paulo” -uma iniciativa das secretarias da Educação e do Meio Ambiente, da Polícia 

Ambiental, em parceria com o Google e a Microsoft. 

São 10 finalistas que representam as escolas de Adamantina, Barretos, Catanduva, Jacareí, 

Miracatu, Mogi das Cruzes, São Paulo, São João da Boa Vista e Taquaritinga. 

Para a escolha dos apps finalistas, especialistas avaliaram: pertinência entre o aplicativo e o tema 

proposto (qualidade, criatividade, originalidade); a experiência do usuário (facilidade de uso, design e 

funcionalidades); e o impacto na comunidade escolar (potencial de promoção de atuação conjunta entre 

sociedade e Estado). 

Os alunos responsáveis pelos três aplicativos mais votados serão premiados com notebooks e 

workshop de desenvolvimento de aplicativos. Os vencedores serão conhecidos até 24 de novembro. A 

votação está disponível no link: 

https://sed.educacao.sp.gov.br/votacaoonline/VotacaoDesafiosSustentaveis 

 

 Informação nº 08: Desafios Sustentáveis: aberta votação online 

para eleger o melhor aplicativo 
 

CEFAF/Equipe de Geografia 

http://www.educacao.sp.gov.br/desafiossustentaveis
http://www.educacao.sp.gov.br/desafiossustentaveis
https://sed.educacao.sp.gov.br/votacaoonline/VotacaoDesafiosSustentaveis

