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Informação Nº 01: Oficinas Vale Sonhar – Caderno de Atividades do 
Aluno – Gravidez na Adolescência 

  
Tendo em vista a continuidade do desenvolvimento da programação curricular neste 

bimestre e o desenvolvimento das atividades previstas para o trabalho dos professores de Biologia, 

especialmente no que se refere ao assunto “gravidez na adolescência”, cumprimentamos os Professores 

Coordenadores do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino pela orientação que vem oferecendo aos 

Professores Coordenadores e Professores das escolas de suas regiões. 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das Oficinas Vale Sonhar que integram o 

material de apoio ao Currículo do Estado de São Paulo – Cadernos do Professor e do Aluno, destacamos a 

importância da realização das três oficinas que se articulam em sequência no sentido de ressaltar a 

responsabilidade pessoal relacionada à gravidez na adolescência e reflexo no alcance de objetivos e 

projetos de vida de meninas e meninos estudantes do Ensino Médio. 

Neste momento, ressaltamos a necessidade da realização da enquete que integra e 

desencadeia o desenvolvimento das Oficinas Vale Sonhar. Essa enquete deve ser aplicada a todos os 

estudantes do Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª séries - em todas as escolas das Diretorias Regionais de Ensino. 

O conjunto das enquetes deve ser encaminhado ao PCNP de Biologia conforme prazo estabelecido com as 

escolas. Cada DE deve encaminhar consolidado até 30 de novembro para Cristina Romualdo, do Instituto 

Kaplan crisromualdo@terra.com.br com cópia para eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br 

A enquete é um importante instrumento para a atualização de dados, constituindo-se 

indicador valioso para o acompanhamento, ao longo do percurso de aprendizagem dos estudantes do 

Ensino Médio, da questão da gravidez na adolescência. Dessa forma, é instrumento de acompanhamento 

e avaliação, essencial para educadores em geral, considerando-se o âmbito da Educação em Saúde. 

Portanto, deve ser aplicada independente da realização da Situação de Aprendizagem.  

Pedimos atenção aos Modelos de Instrumentos da enquete (arquivo 1 e 2), que 

acompanham este conteúdo.  

Informamos que, enquanto não for realizada a reposição do material das Oficinas Vale 

Sonhar, contamos com a habitual iniciativa dos Professores Coordenadores Pedagógicos, em buscar as 

melhores alternativas para compatibilização de materiais, de modo a atender os contextos de sua região. 

Nesse sentido, realçamos a abordagem do assunto Gravidez na Adolescência, explicitada no Currículo de 

Biologia, de modo que os estudantes possam: 

 Reconhecer a gravidez na adolescência com risco à saúde e problema de saúde 

pública, a partir da análise de estatísticas de saúde; 

mailto:crisromualdo@terra.com.br
mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6LWRLZURmOEJFU3M
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6ZkgyQUF1bVZVQW8
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 Reconhecer o impacto de uma gravidez na adolescência nos projetos pessoais e 

profissionais dos envolvidos; 

 Reconhecer práticas sexuais que envolvem riscos de gravidez; 

 Identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade; 

 Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez entre 

adolescentes. 

Qualquer esclarecimento, por favor, entre em contato com Eleuza Guazzelli pelo e-mail 

eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br ou pelo fone (11)38660641. 

 

 

 

 
Informação nº 02: Concurso Desafios Sustentáveis  

 
 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o apoio do Programa Nascentes, da 

Secretaria do Meio Ambiente e da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, promove o Concurso 

de Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositivos Móveis, que integra o Projeto Desafios Sustentáveis 

– Biomas do Estado de São Paulo. Considerando a necessidade de construção de políticas públicas de 

forma participativa, o concurso tem o intuito de convidar alunos(as), professores(as), gestores(as) e 

demais profissionais envolvidos na Educação Básica e comunidade escolar a participar da iniciativa que 

visa contribuir com a conservação e preservação dos biomas do Estado de São Paulo. 

A proposta do concurso de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, que integra 

o Projeto Desafios Sustentáveis – Biomas do Estado de São Paulo consiste em um processo de 

sensibilização e mobilização dos (as) alunos (as), professores (as), gestores (as) e comunidade escolar 

acerca da realidade socioambiental.  A partir dos temas geradores: biodiversidade, água, energia, 

consumo e resíduos, as equipes de alunos(as) e os respectivos professores(as) orientadores(as) são 

convidados a elaborarem aplicativos que dialoguem com o tema proposto, e que tenham relevância em 

suas comunidades escolares. Espera-se com essa iniciativa que os participantes se envolvam com os 

conteúdos abordados no currículo escolar, de forma interativa, dinâmica, atrativa e lúdica.  

Para mais informações acesse: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0103. 

 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

CEFAF 

mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0103
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Informação nº 03: Programa Novo Mais Educação 

  
 

Informamos que ainda não há uma previsão de data para a realização do repasse da segunda 

parcela do Novo Mais Educação, porém, os valores recalculados já estão disponíveis para visualização na 

plataforma PDDE Interativo, aba Novo Mais Educação – Relatórios.   

Para o cálculo do repasse da segunda parcela, foram utilizadas as informações que constavam do 

Sistema de Monitoramento CAED, até a data de 31/07/2017. As escolas puderam efetuar correções nos 

valores de alunos e jornadas escolhidas na adesão de Novembro/2016, assim como a enturmação dos 

estudantes nas atividades do Programa.  Atualmente a plataforma do CAED encontra-se aberta, apenas 

para alteração ou inclusão de monitores (Mediadores e Facilitadores). 

A diminuição drástica no número de alunos atendidos, ou a falta de preenchimento até a data 

limite, impactou no não recebimento do repasse da segunda parcela para 181 unidades escolares.  

Para este semestre, entre os meses de setembro a novembro, estão previstas a publicação de 

uma nova Resolução, assim como a abertura de adesões na plataforma PDDE Interativo, para escolas 

interessadas a realizar ou dar continuidade às atividades no ano de 2018.  

A equipe dos Programas MEC coloca-se à disposição para eventuais dúvidas através dos 

endereços eletrônicos abaixo: 

Edimicio: edimicio.silva@educacao.sp.gov.br 

Luciana: luciana.souza@educacao.sp.gov.br 

Maria Inês: maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

Teresinha: teresinha.silva@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 
Informação nº 04: Cronograma da 5ªFeCEESP 

 

Sr(a) Diretor(a) de Núcleo Pedagógico: 

CEFAF/Programa São Paulo Faz Escola 

mailto:edimicio.silva@educacao.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
mailto:teresinha.silva@educacao.sp.gov.br
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Solicitamos que fiquem atentos às datas do Cronograma da 5ª Feira de Ciências das Escolas 

Estaduais de São Paulo (FeCEESP). 

CRONOGRAMA DA FECEESP 

 

Ano Fases Data Ação 

2
0

1
7

 

Fa
se

 I
 

16 de Maio Lançamento da 5ª FeCEESP. 

17 de Maio a 
30 de Junho 

UE desenvolvem seus projetos de pesquisa e banners e 
posteriormente realizam inscrição nas respectivas DER. 

03 de Julho a  
31 de Julho  

(link 

permanecerá 
aberto até 29/09) 

Período para as DER preencherem o formulário eletrônico 
“Levantamento de inscritos na DER” por meio do link 
https://goo.gl/eCdMxb e período para as DER realizarem a leitura e 
revisão de todos os projetos de pesquisa e banners, afim de que 
posteriormente possam orientar as UE quanto a correções e melhorias 
nas propostas. 

01 de Agosto 
a 29 de 

Setembro 

DER devem orientar todos os projetos de pesquisa e banners, para 
realização de correções e melhorias. Após isso, devem fazer uma seleção 
interna que classifique as propostas que, de acordo com o número de 
vagas, devem ser inscritos na SEE, respeitando a ordem de classificação 
estabelecida pela DER. 

Fa
se

 II
 

02 de 
Outubro a 13 de 

Outubro 

Inscrições das propostas que representam as DER, junto à 
SEESP/CGEB por meio do formulário eletrônico do link 
https://goo.gl/Mr1Ilr e logo em seguida os arquivos devem ser enviados 
pelo e-mail inscricaofeceesp@gmail.com 

16 a 30 de 
Outubro 

Avaliação e triagem, pela equipe gestora da FeCEESP, dos projetos 
classificados Fase II – Seletiva Estadual. 

31 de 
Outubro 

Divulgação da lista dos projetos classificados e inscritos na SEE. 

01 a 07 de 
Novembro 

Período de inscrições de outros projetos em vagas remanescentes (se 
houver). 

08 a 20 de 
Novembro 

Avaliação e triagem, pela equipe gestora da FeCEESP, dos projetos 
classificados Fase II – Seletiva Estadual nas vagas remanescentes (se 
houver). 

21 de 
Novembro 

Divulgação da lista dos projetos classificados e inscritos na SEE para 
as vagas remanescentes (se houver). 

22 de 
Novembro a 19 

de Fevereiro 

Análise, pela equipe gestora da FeCEESP, de todos os projetos 
classificados fase II e posterior seleção dos 30 finalistas. 

2
0

1
8

 

Fa
se

 II
I 

20 de 
Fevereiro 

Divulgação dos 30 projetos finalistas. 

21 a 23 de 
Fevereiro 

Agendamento das orientações individuais dos projetos finalistas 
junto às UE pela equipe gestora da FeCEESP. 

26 de 
Fevereiro a 09 de 

Março 

Orientação individual dos projetos de pesquisa finalistas pela equipe 
gestora da FeCEESP, via ferramenta de webconferência. 

https://goo.gl/eCdMxb
https://goo.gl/Mr1Ilr
mailto:inscricaofeceesp@gmail.com
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12 a 23 de 
Março 

Período para revisão dos projetos pela UE, com posterior envio do 
Banner final, Resumo final e Diário de Bordo (digitalizado) para a SEESP, 
pelo e-mail: orientacaofeceesp@gmail.com 

26 a 30 de 
Março 

Organização da banca de avaliação pela equipe gestora da FeCEESP. 

02 a 13 de 
Abril 

Período de análise dos materiais pela banca da avaliação. 

16 a 20 de 
Abril 

Banca de Avaliação da 5ª Edição da FeCEESP. 

24 de Abril Divulgação dos 06 projetos ganhadores. 

Maio Cerimônia de Premiação da 5ª Edição da FeCEESP. 

 

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 05: A escolha dos livros didáticos do PNLD 2018 já 
começou! 

 

Já começou o período de escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD 2018 para atendimento a alunos e professores do Ensino Médio!  

De 28 de agosto a 04 de setembro de 2017 os diretores das escolas participantes poderão 

registrar as coleções escolhidas pelos professores, para serem utilizadas nos anos de 2018, 2019 e 2020.   

A orientação técnica realizada no dia 18/agosto, por Streaming, pela equipe dos Programas de 

Livros – CEFAF/CGEB, está disponível em www.rededosaber.sp.gov.br. 

  O processo de escolha abrange as seguintes etapas:  

- Análise do Guia de Livros Didáticos PNLD 2018, disponível no portal do FNDE, em reunião com a 

equipe pedagógica e os professores;  

- Escolha das melhores opções para a escola;  

- Registro das decisões da reunião na Ata da Escolha;  

- Registro das coleções no sistema PDDE Interativo, em pddeinterativo.mec.gov.br;  

- Impressão do comprovante da escolha e sua disponibilização aos envolvidos. 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

mailto:orientacaofeceesp@gmail.com
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 06: Orientação sobre Matrícula, Emissão de 
Documentos Escolares e Publicação de Concluintes – EJA nas Prisões 

 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que ofertam EJA em classes vinculadas nas 

unidades prisionais 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), o 

Centro de Matrícula (CEMAT) e o Centro de Vida Escolar (CVESC) da CGEB encaminham esta informação 

para reforçar orientações sobre matrícula, emissão de documentos escolares e publicação de concluintes 

pelas escolas vinculadoras das classes de EJA no sistema prisional, com base na legislação educacional e 

na Resolução Conjunta SE-SAP 2/2016.  

1. Sobre a matrícula: deve ser garantida independentemente de o aluno possuir RG. O 

procedimento deve ser realizado no Sistema, que já garante nova matrícula e não depende de “baixa” 

anterior ou apresentação de histórico ou transferência. Nos casos em que não é possível comprovar 

escolaridade anterior, classificar o aluno conforme o artigo 24 da LDB. 

2. Sobre a emissão de documentos escolares: os documentos escolares pendentes podem ser 

solicitados, via e-mail, entre as unidades escolares, considerando as limitações enfrentadas pelos alunos 

jovens e adultos em situação de privação de liberdade.  

2.1 No momento de desligamento ou transferência da unidade prisional, os documentos 

escolares devem ser fornecidos aos alunos de imediato.  

CEFAF/Programa de Livros 

http://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
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2.2 Na impossibilidade de acesso aos documentos anteriores, a escola vinculadora deverá emitir 

Histórico Escolar com as informações existentes, fazendo constar no campo de observação as 

eventuais lacunas.  

3. Sobre a publicação na SED concluintes: caso o aluno não possua RG no momento de 

publicação, a escola vinculadora deve contatar a unidade prisional (por meio do diretor de educação), 

para que providencie a emissão do documento e as informações necessárias. Não havendo possibilidade 

de acesso ao documento, a publicação ficará pendente até o fornecimento. 

3.1 A emissão de Histórico Escolar, citada no item 2, não depende da publicação na SED 

concluintes.  

  

Pedimos a divulgação desta informação à equipe de Supervisão de Ensino, ao CIE e às escolas 

vinculadoras de classes de EJA no sistema prisional.  

 Agradecemos e nos colocamos à disposição. 

 

 

 

 
Informação nº 07: Instituto PROA 

 

O Instituto PROA é parceiro da Secretaria da Educação (acordo de cooperação assinado em 

22/12/2016) e oferece anualmente curso gratuito de qualificação em Administração - Programa Pró-

Profissão, com duração de 6 meses a alunos de idade entre 16 a 20 anos que estejam cursando ou 

tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escolas públicas e que pertençam à família de condição 

socioeconômica menos favorecida.  

O objetivo é preparar esses jovens para o mercado formal de trabalho, por meio do acesso a uma 

educação profissionalizante de qualidade com orientação ao início de carreira e apoio à conquista do 

primeiro emprego. 

 O Instituto PROA oferece gratuitamente aos alunos: 

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de Administração (certificado do SENAC), com seis 

meses de duração, nos períodos da manhã ou tarde; 

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos ensinando a ter uma postura 

mais autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho requer, 

Equipes NINC/CAESP, CEMAT e CVESC 
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• Vale Transporte; 

• Uniforme e material didático. 

As inscrições começam no dia 01/09/2017 e vão até o dia 30/11/2017.  Podem ser feitas 

somente pela internet, através do site: www.proa.org.br. 

O processo de seleção do PROA e a bolsa concedida aos aprovados são totalmente GRATUITOS. 

 Assim sendo, solicitamos a divulgação do projeto junto às escolas sob a jurisdição de sua 

respectiva Diretoria de Ensino e a indicação dos interlocutores que farão o acompanhamento do projeto 

até 11/09/2017. Acessar link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXrr1u5ST-

s5eeeQpynfcJR3dZ8tpJlQ8Ouh86ucdPA/edit#gid=0 

 

 

 

 Informação nº 08: 4º Registro das ações realizadas no Agita Galera 
2017 

 

Aos Senhores Dirigentes de Ensino: 

Na Videoconferência realizada no dia 08/08/2017, foram fornecidos os esclarecimentos e subsídios 

para o desenvolvimento do Agita Galera no mês de agosto e, em especial, no evento de sua 

comemoração no dia 25/08/2017. 

Com a intenção de reforçar essas orientações, reitera-se a importância do registro das atividades 

realizadas na própria DER e nas Escolas. Assim, solicita-se o encaminhamento do link abaixo para que os 

responsáveis na DER e nas Escolas possam efetuar o respectivo registro das ações ocorridas até o final do 

mês de agosto: 

http://portalagita.org.br/pt/portal-agita/eventos/item/agita-galera-2017-esta-chegando.html 

 

 

 

 

  
Informação Nº 09: Casa do Saber oferece bolsas de cursos para o 
segundo semestre de 2017 

CEFAF/Equipe de Educação Física 

CPRESP/Parcerias 

http://www.proa.org.br/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXrr1u5ST-s5eeeQpynfcJR3dZ8tpJlQ8Ouh86ucdPA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXrr1u5ST-s5eeeQpynfcJR3dZ8tpJlQ8Ouh86ucdPA/edit#gid=0
http://portalagita.org.br/pt/portal-agita/eventos/item/agita-galera-2017-esta-chegando.html
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A Casa do Saber, localizada na Rua Dr. Mário Ferraz, n.º 414, Jardim Paulistano – São Paulo, em 

parceria com a Secretaria da Educação do Estado, por meio da Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB), disponibiliza bolsas para todos os eventos e cursos na modalidade presencial de sua 

programação.  

As bolsas têm como foco principal a formação continuada dos professores, mas os demais 

servidores também poderão participar. Os interessados devem enviar um e-mail para 

edimicio.silva@educacao.sp.gov.br, com os dados completos (nome completo, número do RG, do CPF, 

do RS/PV, endereço completo, e-mail, telefones, nome da escola em que trabalha, componente curricular 

que ministra, Diretoria de Ensino).  Além disso, texto expondo suas expectativas em relação ao curso 

escolhido (que deve conter aproximadamente, 3 parágrafos).  

Após o envio do e-mail, todas as informações serão verificadas e encaminhadas para a Casa do 

Saber. O servidor será comunicado por e-mail se a bolsa foi concedida ou não. É importante lembrar que 

o curso não poderá coincidir com o seu horário de trabalho.  O bolsista terá direito a frequentar dois 

cursos por semestre e, caso a presença seja inferior a 75% do total de aulas, sem justificativa, não será 

concedida uma nova bolsa de estudos pela Casa do Saber.  Ao final do curso, o bolsista precisará fazer um 

relatório com o resultado de suas reflexões a partir dos temas discutidos no curso e enviar para a Casa do 

Saber e para o e-mail edimicio.silva@educacao.sp.gov.br.  

Para mais informações sobre a Casa do Saber, acesse: http://casadosaber.com.br/sp/  

Caso haja outras dúvidas, estamos à disposição para esclarecer.  

Edimicio Silva – 011 3866-0680 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informação Nº 10: Pesquisa para subsidiar as propostas de 
Formação para professores de Inglês 

  
Srs. Dirigentes, 

CEFAF/Programas MEC 
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Com o objetivo de subsidiar as propostas de formação para professores de inglês da rede, 

disponibilizamos formulário online para ser encaminhado, inicialmente, para as escolas de anos finais e 

ensino médio, para ser respondido pelos professores de Língua Inglesa de cada unidade escolar. 

O formulário tem a finalidade de coletar informações com o intuito de desenvolver vídeos para a 

formação continuada do docente de língua inglesa. A elaboração de vídeos por parte da equipe do 

Currículo de LEM tem por objetivo colaborar com o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa 

na rede pública estadual.  Os vídeos serão produzidos por especialistas no ensino de inglês e contarão 

com a experiência dos profissionais da nossa rede de ensino. 

Assim, segue abaixo o link para ser acessado, preenchido e enviado pelos professores de língua 

inglesa das escolas sob sua jurisdição até 11/09/2017. 

https://goo.gl/forms/s3CzzRcHFzv6hqCZ2  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Jucimeire Bispo pelo e-mail 

Jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 3866-0661 

 
 

 

 

 Informação nº 11: Próximas Audiências Públicas sobre o Plano 
Estadual de Educação em Direitos Humanos 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado da Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica (CGEB), reforça divulgação das próximas audiências públicas sobre o Plano 

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

Assim como divulgamos nos Boletins CGEB nº 202 e 203, é importante que as Diretorias de Ensino 

possam conhecer as diretrizes e metas propostas no Plano, especialmente aquelas relativas ao eixo 

Educação Básica, e participar dos espaços de discussão nas audiências. O texto do Plano está disponível 

no seguinte link:  

 http://www.paulofreire.org/download/pdf/18072017_Final_TextoBase_PlanoEstadualEd

uca%C3%A7%C3%A3oemDireitosHumanosSP.pdf  

 No mês de setembro ocorrerão as audiências públicas, indicadas no quadro as seguir, no qual 

inserimos a informação sobre a DE mais próxima:  

CEFAF 

https://goo.gl/forms/s3CzzRcHFzv6hqCZ2
mailto:Jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br
http://www.paulofreire.org/download/pdf/18072017_Final_TextoBase_PlanoEstadualEduca%C3%A7%C3%A3oemDireitosHumanosSP.pdf
http://www.paulofreire.org/download/pdf/18072017_Final_TextoBase_PlanoEstadualEduca%C3%A7%C3%A3oemDireitosHumanosSP.pdf
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DIRETORIA 
DE ENSINO 

MAIS 
PRÓXIMA 

Região 

Data/Horário 
Semana 

18h30 às 21h30 
 

Sábado 
9h30 12h30 

Responsável Local Endereço 

 
DE Jundiaí 

Jundiaí 04/09 
Defensor Público 
Bruno e Lucinda 

(Pastoral do Menor) 

Defensoria 
Pública de São 

Jundiaí 

Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 

646 – Centro - 
Jundiaí (SP) 

 
 
 

DE Sorocaba 
Sorocaba 04/09 

Alderon Costa 
(Ouvidor da 

Ouvidoria Geral da 
Defensoria Pública) 
e André Alcântara 

(Centro Gaspar 
Garcia de Direitos 

Humanos) 

Defensoria 
Pública de 
Sorocaba 

Rua Barão de Tatuí, 
231 - Jardim 

Vergueiro - Sorocaba 
(SP) 

 
DE Osasco Osasco/ 

Carapicuíba 
14/09 

Francisca Pini (IPF) e 
Janaina Abreu 

(Cedheca Paulo 
Freire) 

OAB de Osasco 
Av. das Flôres, 707 - 
Jardim das Flores - 

Osasco (SP) 

 
DEs da capital São Paulo – 

Regional Leste 
15/09 

André Alcantara 
(Centro Gaspar 

Garcia de Direitos 
Humanos) 

CEU 
Sapopemba 

Rua Manuel Quirino 
de Mattos, s/nº - 

Jardim Sapopemba - 
São Paulo (SP) 

 
DEs da capital 

São Paulo – 
Regional 

Norte-Oeste 

16/09 
 

Francisca Pini (IPF) e 
Eloísa Gabriel (CMP) 

CEU Jardim 
Paulistano 

Rua Aparecida do 
Taboado, s/nº - 

Jardim Paulistano - 
São Paulo (SP) 

 
DEs da capital 

Jardim Ângela 20/09 

Nazareth Cupertino 
(Condepe) e Alderon 

Costa (Ouvidor da 
Ouvidoria Geral da 
Defensoria Pública) 

Sociedade 
Santos 

Mártires 

Rua Luís Baldinato, 9 
- Jardim Ângela - São 

Paulo (SP) 

 
DE Lins 

Lins 20/09 Francisca Pini (IPF) OAB Lins 

Rua Voluntário 
Vitóriano Borges, 

142 - Centro - 142 - 
Lins (SP) 

 
DEs da capital São Paulo – 

Regional 
Central 

23/09 

Defensor Público 
Davi e Priscila 

(Ouvidoria Geral da 
Defensoria Pública 

de São Paulo) 

Defensoria 
Pública do 

Estado de São 
Paulo 

Rua Boa Vista, 200, 
Centro - São Paulo 

(SP) 

 
DEs da capital Audiência 

ALESP 
28/09 

Comissão dos 
Direitos Humanos e 

Comissão de 
Educação 

Assembleia 
Legislativa do 
Estado de São 

Paulo 

Av. Pedro Álvares 
Cabral, 201 - Parque 

Ibirapuera, São 
Paulo (SP) 

 

Fonte: http://peedhsp.blogspot.com.br/  
 

http://peedhsp.blogspot.com.br/
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A equipe técnica do NINC/CGEB também participará dos espaços das audiências, conforme 

agenda, por entender a relevância da temática no âmbito da rede estadual de ensino – tanto em âmbito 

local e regional, quanto central.  

Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 

 

 

 

 Informação nº 12: Inscrições no Concurso de Redação da Defensoria 
Pública da União “Mais Direitos, Menos Grades!” 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), da 

CGEB, da Secretaria de Educação do Estado, informa a todas as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares 

que as inscrições do 3º Concurso de Redação “Mais Direitos, Menos Grades!”, promovido pela Defensoria 

Pública da União (DPU), voltado a todos os alunos e escolas das redes públicas de ensino, foram 

prorrogadas até o dia 29/09/2017. 

 A inscrição deve ser realizada pela unidade escolar no site: 

http://www.dpu.def.br/concursoderedacao  

As orientações gerais sobre o concurso já foram transmitidas em Informação no Boletim CGEB 

201 de 19/07/2017, bem como as orientações específicas para inscrição, pela escola vinculadora, das 

redações dos alunos matriculados em classes de EJA, no sistema prisional e em classes de Ensino 

Fundamental e Médio na Fundação CASA.  

Pedimos a todas as Diretorias de Ensino que realizem ampla divulgação desta informação às 

escolas sob sua jurisdição e fomentem a participação dos alunos. 

Estamos à disposição. 

 
 

 

CAESP/NINC 
 

CAESP/NINC 

http://www.dpu.def.br/concursoderedacao

