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 Informação nº 01: Documento Orientador sobre Oferta de Ensino na 
Fundação Casa – Versão Atualizada 

 
 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que ofertam escolarização em 
classes nos Centros da Fundação CASA (CI e CIP) 

 

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

(CGEB) disponibiliza a 2ª versão do Documento Orientador “Procedimentos para a garantia de 

acesso à educação básica aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio fechado” – atualizado de acordo com a Resolução Conjunta SE-SJDC 1/2017 e a Resolução 

Conjunta SE-SJDC 2/2017.  

A primeira versão do Documento foi enviada em fevereiro de 2016 e, diante de alterações 

nas Resoluções sobre oferta de ensino nos Centros de Internação (CI) e nos Centros de 

Internação Provisória (CIP), além de revisão realizada pela equipe NINC e Gerência Escolar da 

Fundação CASA, fez-se necessário atualizá-lo.  

Trata-se de orientações que devem ser observadas por todos os profissionais envolvidos 

nessa oferta. Salientamos que há indicadores específicos sobre a avaliação de desempenho dos 

docentes que atuam nas classes vinculadas nos CI e CIP. Clique aqui para acessar o Documento 

atualizado.  

Pedimos que as Diretorias de Ensino realizem ampla divulgação desta versão do 

Documento aos seus profissionais e às escolas vinculadoras de classes na Fundação CASA.  

 

Agradecemos e nos colocamos à disposição! 

Equipe NINC/CAESP/CGEB 

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

11-3866-0711 

 

 

CAESP/NINC 

 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONJUNTA%20SE-SJDC-1%20DE%2010-1-2017.HTM?Time=02/08/2017%2004:36:08
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONJUNTA%20SE-SJDC-2%20DE%2010-1-2017.HTM?Time=02/08/2017%2004:36:08
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6UkZ5QXFDcHpoNXM
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 02: Modelo para o Banner da 5ª FeCEESP 

 

Para subsidiar a construção e orientação dos banners da 5ª FeCEESP, a equipe de Ciências da 

Natureza da CGEB disponibiliza o modelo de PPT a ser utilizado na edição 2017/2018 [clique aqui]. 

Ressaltamos que o banner serve como instrumento de visualização rápida do projeto. Nele é possível 

sintetizar informações e dados relevantes da pesquisa utilizando a linguagem científica.  

Você poderá consultar os banners finalistas da 4ª edição, que está disponível no portal da 

Secretaria da Educação, no link da Feira de Ciências do Estado de São Paulo – FeCEESP – 

http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias/feira_de_ciencias_das_escolas_estaduais.pdf 

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.  

 

 
 

 

 
Informação nº 03: Divulgação de Palestra do Projeto “Física para 
Todos” 

 

No dia 02 de setembro (sábado), das 10h30 às 12h00, o Prof. Dr. Rodrigo Nemmen, do Instituto 

de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP), participará do 

projeto “Física para Todos” e abordará o tema “13 Maneiras de Morrer com um Buraco Negro”. O evento 

será gratuito e ocorrerá no Auditório da Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, 94, Centro, São 

Paulo/SP (próximo às estações República e Anhangabaú do Metrô).  

Resumo da palestra: Por que os buracos negros são tão fascinantes? Será por seu incrível poder 

destrutivo? Ou a maneira estranha pela qual distorcem as nossas noções de realidade, espaço e tempo? 

Qualquer que seja a explicação, o fato é que eles são perigosos. Sabia que há várias maneiras de morrer 

com um buraco negro? Vamos conhecer juntos algumas delas: umas bem simples, e outras 

verdadeiramente bizarras! 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

https://drive.google.com/file/d/0B3IIBO58VuuFVXd1Y2RfNUlIRVk/view?usp=sharing
http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias/feira_de_ciencias_das_escolas_estaduais.pdf
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As inscrições podem ser realizadas no site https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/348. 

Notificamos que a participação é por adesão e de responsabilidade dos interessados. 

Em caso de dúvidas sobre o evento, 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)3091-6681/6682. 

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 04: Acesso ao Sistema de Escolha dos livros didáticos 
do PNLD 2018 

 

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 e a orientação técnica realizada no dia 

18/agosto, por Streaming, pelo CEFAF-Programas de Livros/CGEB, está disponível em 

www.rededosaber.sp.gov.br. 

Os diretores de escola que ainda não têm acesso ao sistema de escolha dos livros didáticos do 

PNLD 2018 devem entrar em contato com os responsáveis pelo PNLD e pelos Programas MEC da Diretoria 

de Ensino para solicitá-lo.  

A Escola tem o dever de impedir o acesso, em suas dependências, de Titulares de Direitos 

Autorais ou de seus representantes com o objetivo de divulgar os livros referentes ao PNLD 2018, e não 

disponibilizar espaço da Escola para realização de palestras ou outro evento relacionado ao PNLD. Deve 

garantir a isonomia do processo de escolha, não disponibilizando informações que privilegiem um ou 

outro Titular de Direito Autoral, além de recusar vantagens de qualquer espécie e, principalmente, 

impedir o acesso de qualquer pessoa à senha do sistema de escolha dos livros do PNLD, que é de uso 

exclusivo do diretor da escola. Qualquer irregularidade deve ser informada à Diretoria de Ensino e à 

CGEB/CEFAF-Programa de Livros.  

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/348
mailto:ccex@if.usp.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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 05: Seminário “Educação Básica e Medidas 
Socioeducativas: Diálogo das Redes no Município de São Paulo” – 
Divulgação e Inscrição 

 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino da capital. 

 

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

divulga o Seminário “Educação Básica e Medidas Socioeducativas: diálogo das redes no município de 

São Paulo”, que será realizado no dia 20/09/2017, quarta-feira, das 9h às 13h, em auditório na EFAP, 

voltado às Diretorias de Ensino da capital. Clique aqui para conhecer a programação.  

O Seminário é parte das ações do grupo de trabalho que acompanha o Termo de Convênio 

vigente entre a SEE, a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) e a Fundação CASA, que visa garantir a oferta de educação básica – 

acesso e permanência escolar – para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto e egressos na capital.  

Dentre as ações já realizadas, lembramos a publicação do Documento Orientador Conjunto 

“Atendimento escolar a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto na 

cidade de São Paulo: fluxo de vagas – destinado aos técnicos do sistema socioeducativo e aos profissionais 

da educação escolar” (junho, 2016) e a realização da videoconferência em 01/07/2016.      

Sobre o Seminário, convidamos cada DE da capital a indicar 3 participantes para efetivar a 

inscrição, sendo: 1 supervisor de ensino, 1 PCNP e 1 representante do Núcleo de Gestão da Rede Escolar e 

CEFAF/Programa de Livros 

http://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=0B7FODg6LdNF0MnhUMmN5dUtITDg
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Matrícula – NRM, preferencialmente que trabalhe em interlocução com a temática do seminário - clique 

aqui para acessar o formulário de inscrição dos representantes da DE.  

Agradecemos e nos colocamos à disposição! 

Equipe NINC/CAESP/CGEB 

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

(11) 3866-0711  

 

 

 

 Informação nº 06: Inscrições para Matrículas nos Centros Estaduais 
de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA 

 

Comunicamos que, a partir de 15 de agosto de 2017, as inscrições para matrícula nos CEEJA 

poderão ser realizadas em qualquer escola da rede estadual de ensino. Para tanto, é importante que 

todas as escolas conheçam a organização e o funcionamento dos CEEJA, para melhor orientar os 

candidatos interessados em estudar no CEEJA.  Assim, a fim de subsidiar as escolas que serão postos de 

informação e de inscrição, esclarecemos: os CEEJA – Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos 

são escolas que oferecem cursos de Ensino Fundamental – Anos Finais e de Ensino Médio, para jovens e 

adultos que não concluíram seus estudos na idade própria. Para se matricular, o candidato deverá ter, no 

ato da matrícula, 18 anos ou mais para cursar tanto o Ensino Fundamental – anos finais quanto o Ensino 

Médio. 

Os cursos são organizados em regime de eliminação de matéria, inclusive, com aproveitamento 

de estudos anteriores, devidamente comprovados. Não há divisão por termos ou séries, já que o 

atendimento é individualizado, com presença flexível para o aluno. 

Em relação à frequência no curso, conforme estabelecido na Res. SE 77/2011, no ato da matrícula, 

o candidato deverá tomar ciência da necessidade de possuir: 

 condições próprias que lhe assegurem o comparecimento obrigatório às avaliações parciais e 

final, bem como o registro de, pelo menos, 1 comparecimento por mês, para desenvolvimento 

das atividades previstas para cada disciplina, objeto da matrícula”. 

 disponibilidade de tempo para realizar estudos, visando à obtenção de conhecimentos essenciais 

que lhe garantam alcançar resultados positivos na aprendizagem da(s) disciplina(s) que pretende 

cursar. 

CAESP/NINC 

https://docs.google.com/forms/d/1o-NBPkcY-Th9PVl_JhCw9uUwVZlbXftgeCrGkafkKAY/viewform?usp=sharing&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1o-NBPkcY-Th9PVl_JhCw9uUwVZlbXftgeCrGkafkKAY/viewform?usp=sharing&edit_requested=true
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
file://///educacao.intragov/cgeb/DEGEB/DEGEB_CEJA/EJA/A%20-%20Administrativo/Legislação/4)-%20CEEJA/RESOLUÇÃO%20SE%20Nº%2077%20DE%202011%20–%20CEEJAs.docx
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A conclusão do curso e obtenção da certificação dependerão do ritmo de aprendizagem e da 

disponibilidade de tempo de cada aluno, que deverá, sempre que necessário, comparecer ao CEEJA para 

receber orientações de estudo do professor de cada disciplina cursada e, obrigatoriamente, realizar as 

avaliações parciais e final. 

Abaixo, informamos alguns links importantes para consulta dos interessados: 

1. Perguntas frequentes sobre os CEEJA:  

http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=2392&intClass=26&intAgrup=26 

2. Relação dos 31 CEEJA instalados no estado de São Paulo: 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/871.pdf 

3. Endereços das escolas estaduais: 

http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_escolas_pesquisa.asp 

 

Mais informações, favor encaminhar para: cgeb_degeb_ceja@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

 
Informação nº 07: Prêmio Educação nas Redes: Novos 
Influenciadores Digital 

 

A Educação, com o apoio do Google, está promovendo o Prêmio Educação nas Redes: Novos 

Influenciadores Digital.  

Se você tem um canal no Youtube, uma página no Facebook, Instagram ou Twitter dedicada a passar 

informações, falar sobre a rotina na escola, dicas de estudo, cultura ou comportamento, você pode ser 

um influenciador digital. 

Os vencedores ganharão prêmios oferecidos pelo Google, como cursos sobre produção de vídeos, 

para que o seu canal fique ainda mais bacana e profissional. 

Se interessou? As inscrições podem ser feitas até 27 de agosto. Confira tudo sobre o prêmio e faça a 

sua inscrição por aqui: www.educacao.sp.gov.br/influenciadores.  

  

CEJA 

Portal e Redes Sociais 

http://www.educacao.sp.gov.br/faq/faq.asp?pesq=1&intCodassun=2392&intClass=26&intAgrup=26
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/871.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_escolas_pesquisa.asp
mailto:cgeb_degeb_ceja@educacao.sp.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br/influenciadores

