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Informação Nº 01:  Programa Ensino Integral - PEI - Avaliação de 
Desempenho 

  

Prezados Dirigentes, Supervisores, PCNP e Diretores das escolas PEI: 

Tendo em vista o Processo de Avaliação de Desempenho das equipes escolares das Escolas do Programa 
Ensino Integral - PEI -  EF Anos Finais e EM, informamos o cronograma das etapas do processo. 

- Período da Avaliação de Desempenho: 29 de maio a 07 de julho de 2017.  

A Avaliação de Desempenho compreende as etapas abaixo relacionadas: 

        1. Avaliação 360° - 29/maio a 20/junho.17,  

        2. Avaliação de Resultado - 29/maio a 20/junho.17,  

        3. Consolidação - 20 e 21.junho.17 

        4. Calibragem - 22 a 26/junho.17  

        5. Devolutiva - 27 e 28/junho.17. 

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

 

 

 

 Informação nº 2: 10ª Edição do Prêmio Professores do Brasil (PPB) – 
2017 

 
 

O Prêmio Professores do Brasil (PPB) foi instituído em 2005 pelo Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Básica (SEB), juntamente com instituições parceiras.  O principal objetivo do prêmio é 

valorizar os professores da educação básica pública de todo o Brasil que desenvolvem experiências bem 

sucedidas, criativas e inovadoras. 

 
Ao longo de nove edições, o PPB contou com a participação de 31.644 professores da educação básica de 

todo o País, totalizando 293 premiados. Das duas primeiras edições (2005 e 2007), participaram apenas 

docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.  

CGEB/Programa Ensino Integral 
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A partir de 2008, o prêmio foi ampliado para toda a educação básica, com a inclusão dos anos finais do 

ensino fundamental e do ensino médio. De acordo com os dados da Coordenação-Geral de Tecnologias 

(Cogetec) da Secretaria de Educação Básica do MEC sobre a evolução das inscrições, em 2005 foram 

registradas 1.131 experiências; em 2007, 1.564; em 2008, 779; em 2009, 2.100; em 2011, 1.612; em 2012, 

2.617; em 2013, 3.221; em 2014, 6.808 e em 2015, 11.812. 

 

O Prêmio Professores do Brasil busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas 

públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas 

de aula. 

 

Em sua 10ª edição serão distribuídos R$ 255 mil em premiação em dinheiro, além de viagens educativas no 

Brasil e exterior e equipamentos de informática e de atletismo. 

As inscrições ocorrerão somente pelo portal do prêmio – premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br - no período 

de 8/5/2017 a 25/08/2017. O portal com as informações sobre a edição de 2017 estará no ar a partir do dia 

8/5/2017. 

 

Mais Informações sobre o Prêmio (Objetivos, Categorias, Etapas, Premiação Especial e Curso), clique aqui. 

Para que possamos estabelecer uma interlocução e enviar orientações trabalhando em sintonia com o 

calendário de trabalho das escolas e das Diretorias de Ensino e possamos cumprir os prazos estabelecidos, a 

Diretoria de Ensino preencherá um formulário com os dados do Supervisor de Ensino e o PCNP, responsáveis 

pelo Prêmio Professores do Brasil na DER, por meio do link, http://bit.ly/2pXqzri. Os dados devem ser 

enviados, exclusivamente, via formulário no link. 

 

Orientações sobre os próximos passos e o cronograma dos trabalhos serão disponibilizadas posteriormente.  

As dúvidas serão dirimidas somente pelo contato abaixo: 

 

Contato: CGEB / DEGEB / CEFAF 
PPB - Prêmio Professores do Brasil 

Dayse Pereira da Silva 
dayse.silva@educacao.sp.gov.br 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CEFAF 

 

http://www.premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCdGpIaHc5LWJLQms/view?usp=sharing
http://bit.ly/2pXqzri
mailto:dayse.silva@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 03: Colóquio do Instituto de Física da USP  

 
 

No dia 25 de maio, às 16h, a Profa. Dra. Marcia de Almeida Rizzutto, do Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo (IF/USP), participará do Colóquio IFUSP com o tema “Física e Arte: um amplo diálogo pode 

acontecer com grandes descobertas”. O evento será gratuito, ocorrerá no Auditório Abrahão de Moraes, Rua 

do Matão, 1371 - travessa R, Cidade Universitária, São Paulo/SP, e  será transmitido ao vivo pelo site 

www.iptv.usp.br. 

Segue resumo da palestra: Investigações científicas sobre objetos de arte e do patrimônio histórico cultural 

são realizadas rotineiramente pelo grupo de Física Aplicada com Aceleradores do IFUSP em parceria com os 

museus de São Paulo, visando conhecimento sobre materiais e técnicas utilizadas no processo criativo e de 

manufatura. Os estudos e análises realizadas permitem desvendar, por exemplo, como Portinari combinava 

os pigmentos para criar as cores de suas telas ou identificar traços e imagens escondidas. 

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

Para mais informações, acesse o site http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1461. 

Em caso de dúvida 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) 3351-0126. 

 

 

 
Informação nº 04: Palestra do Projeto Física para Todos 

 

No dia 03 de junho (sábado), das 10h30 às 12h, o Prof. Dr. Luis Gregório, do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (IFUSP) participará do projeto “Física para Todos” e abordará o tema “O Nobel de 

Física de 2016 e os Novos Materiais Topológicos”. O evento será gratuito e ocorrerá no Auditório da 

CEFAF/Área de Ciências da Natureza  
 

http://www.iptv.usp.br/
http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1461
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, 94, Centro, São Paulo/SP (próximo às estações República e 

Anhangabaú do Metrô).  

Segue resumo da palestra: O Prêmio Nobel de Física de 2016 destacou o papel da topologia na descrição das 

propriedades de sistemas eletrônicos. Mas o que é topologia neste contexto? Como propriedades 

topológicas influenciam o comportamento de elétrons em sólidos? Quais as implicações para a pesquisa em 

novos materiais? Venha aprender um pouco mais sobre este tema instigante e atual! 

As inscrições podem ser realizadas no site https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/341. Notificamos que a 

participação é por adesão e de responsabilidade dos interessados. 

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) 3351-0126. 

   

 

  

Informação Nº 05: Prêmio Gestão Escolar - PGE 

 

O Prêmio Gestão Escolar - PGE foi concebido em 1998 e desde a primeira premiação, em 1999, vem 

ganhando reconhecimento da comunidade educacional brasileira pelo seu caráter formativo,  por propiciar à 

escola um instrumento de autoavaliação institucional participativo e representativo,  e por apresentar 

critérios e instrumentos de seleção e indicadores de boas práticas de gestão.                      

Acreditando no fortalecimento e na qualificação das equipes gestoras das escolas públicas como estratégias 

essenciais para a melhoria da qualidade de ensino, o Prêmio Gestão Escolar, vem se constituindo em um 

instrumento de mobilização das escolas para focar o olhar da comunidade nos diferentes processos 

envolvidos na gestão escolar.   Para conhecer mais detalhes sobre cada uma das edições 

acesse: http://premiogestaoescolar.com.br/timeline 

Ao fazer o cadastro, os diretores têm acesso a um instrumento de autoavaliação dos processos de gestão e a 

um roteiro para o planejamento de um plano de ação – a ser construído com a comunidade escolar. O 

preenchimento dessas informações constitui-se numa ação participativa de autoanálise que exige tomada de 

decisões, independentemente da escola ser ou não premiada. Portanto, participar já é uma ação educativa 

para todos os envolvidos. Participar é um ganho para a de gestão e promover ações que possibilitem a troca 

de experiências entre gestores, multiplicando boas estratégias. 

CEFAF/Área de Ciências da Natureza 

https://portal.if.usp.br/extensao/?q=node/341
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
http://premiogestaoescolar.com.br/timeline
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No dia 12/05, foi lançado pelo Consed a Edição 2017 e foram abertas oficialmente as inscrições.  Solicitamos, 

às Diretorias Regionais de Ensino que iniciem a divulgação junto às suas unidades escolares por meio da 

Coordenação Local do PGE – Prêmio Gestão Escolar. 

No site http://inscricao.premiogestaoescolar.org.br/ é possível realizar as  inscrições,  encontrar os 

documentos oficiais e o regulamento. 

As escolas já podem ser mobilizadas e,  em caso de dúvidas,  ao acessar a página de inscrições,  poderão 

contar com dois canais de atendimento: Telefone: 0800 643 2017 e o e-mail pge@consed.org.br. 

 Para que possamos  estabelecer uma interlocução e enviar orientações trabalhando em sintonia com o 

calendário de trabalho das escolas e das diretorias de ensino, cumprindo os prazos estabelecidos, foi 

solicitado à Diretoria de Ensino por meio de Boletins CGEB o envio dos dados do Supervisor Responsável pelo 

Prêmios Gestão Escolar na Diretoria de Ensino, por meio do  preenchimento de planilha. Caso ainda não 

tenha sido indicado o Supervisor responsável pelo PGE 2017, pedimos que encaminhem a indicação com a 

máxima urgência, pois,  a partir de agora, seguiremos em contato constantemente. 

A planilha pode ser preenchida no link ou enviada para o email para: renata.libardi@educacao.sp.gov.br. Em 

breve enviaremos maiores orientações sobre os próximos passos e o cronograma dos trabalhos.  

  
Contato:CEPQM/DEGEB/CGEB 

PGE - Prêmio Gestão Escolar 
Renata Libardi  
(11) 33510017  

renata.libardi@educacao.sp.gov.br 
 

 

 
 

 

  
Informação nº 06: Videoconferência - Regulamento "Desafios 
Matemáticos 2017" 

 
 
 

A Equipe Curricular de Matemática comunica que já está disponível a videoconferência que esclarece as 
informações contidas no regulamento dos “Desafios Matemáticos 2017”. 
 
VIDEOCONFERÊNCIA 
R E G U L A M E N T O "DESAFIOS MATEMÁTICOS 2017" (12/05/2017) 
 
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/DESAFIOS_MATEMATICA_12_05_2017.wmv 

CGEB/CEPQM 

http://inscricao.premiogestaoescolar.org.br/
mailto:pge@consed.org.br
https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCd3A0dkJxcmxJQlk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eUTU5nN-iqCFA5-Y8KVsTgF5zb1WNuPRP65T9-UVg3w/edit
mailto:renata.libardi@educacao.sp.gov.br
mailto:renata.libardi@educacao.sp.gov.br
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/DESAFIOS_MATEMATICA_12_05_2017.wmv
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(Utilizar o Navegador Internet Explorer) 
 
Sinopse 
A videoconferência teve como objetivo apresentar e esclarecer informações sobre o Regulamento dos 
Desafios Matemáticos 2017, aos PCNPs de Matemática e de outras áreas, e diretores do Núcleo Pedagógico. 
 
Palestrantes/Mediadores 
João dos Santos Vitalino – Equipe Curricular de Matemática – CEFAF 
Otavio Yoshio Yamanaka – Equipe Curricular de Matemática – CEFAF 
Vanderley Aparecido Cornatione – Equipe Curricular de Matemática – CEFAF 
 
Esclarecimento de dúvidas: demat-seesp@hotmail.com. 

 

 

 

  
Informação nº  07: 2ª Sondagem Educação Escolar indígena (EEI) – 
Infraestrutura das salas vinculadas 

 
Esta Informação destina-se às Diretorias de Ensino de: 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, solicita 

às Diretorias de Ensino - DE que possuem salas vinculadas às Escolas Estaduais Indígenas, responderem 

Formulário Infraestrutura II até o dia 29/05/2017 às 12h. O objetivo é subsidiar Grupo de Estudo de 

Infraestrutura das Escolas Estaduais Indígenas/2017. 

Formulário - Clique aqui 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/0B-2mbr2yo_4UcF9Ud1g2a3M1QTQ?usp=sharing  

Prazo: 29/05/2017 às 12h 

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

E-mails para envio de arquivo digital: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br  e 

julieth.melo@educacao.sp.gov.br. 

 
 

SEE / Equipe Curricular de Matemática 
 
 

CAESP/NINC 

mailto:demat-seesp@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/0B-2mbr2yo_4UcF9Ud1g2a3M1QTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-2mbr2yo_4UcF9Ud1g2a3M1QTQ?usp=sharing


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 9 de 14 

 

  
Informação nº 08: Material de Videoconferência – Termo de 
Cooperação Técnica SEE-SAP - EJA no Sistema Prisional  

 
Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino que ofertam EJA em classes no sistema prisional.  
 
O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP) da CGEB agradece 

as Diretorias de Ensino e os parceiros institucionais que participaram da Videoconferência, em 17/05/2017, 

sobre o novo Termo de Cooperação Técnica firmado, em março de 2017, entre a Secretaria de Estado da 

Educação (SEE) e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), relacionado à oferta de EJA no sistema 

prisional, com base na legislação nacional e estadual vigente. O Termo define e detalha as responsabilidades 

compartilhadas pelas Pastas, seus órgãos regionais e locais, que devem manter permanente articulação 

nesse atendimento escolar.  

 

Encaminhamos o arquivo com os slides utilizados na VC (clique aqui), bem como o texto, na íntegra, do novo 

Termo de Cooperação Técnica (clique aqui).  

 

Na oportunidade, lembramos que a VC está disponível na videoteca da Rede do Saber para livre consulta.  

 

 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.  

 
NINC/CAESP 

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

 

 

 

  Informação nº 09: Plano Estadual de Educação em Direitos 
Humanos  (PEEDH) – Elaboração e Informações à Rede 

 

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

participando, como representante da SEE, da elaboração da proposta de Plano Estadual de Educação em 

Direitos Humanos (PEEDHSP), à luz do Plano Nacional e dos eixos: Educação Básica, Educação Superior, 

Educação não formal, Educação e Mídia, Profissionais da Justiça e Segurança Pública. Esse processo está 

sendo realizado, desde o ano de 2016, com o trabalho de especialistas em direitos humanos e a iniciativa da 

sociedade civil organizada.    

 

NINC/CAESP 

https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCdGFuX1JBQ0lzR2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzsyVZZRpBxCQjMyWTRYdjlfbTg/view?usp=sharing
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=179
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-plano-nacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
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O processo de construção do PEEDHSP conta com o compromisso do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana de São Paulo (CONDEPE), Defensoria Pública do Estado e de organizações da 

sociedade civil, como o Instituto Paulo Freire, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, a Ação Educativa 

e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, além de gestores municipais e estaduais. Esse processo pode ser 

acompanhado pelo site: http://peedhsp.blogspot.com.br/  

  

Informamos à rede estadual que após o processo de elaboração das propostas de diretrizes e metas do 

Plano, que se encerrará em julho de 2017, ocorrerão audiências públicas na capital e no interior do Estado, 

ao longo do segundo semestre, a fim de discutir as propostas e receber contribuições. As datas e maiores 

informações serão transmitidas em breve.  

 

Além disso, realizaremos uma videoconferência de divulgação à Rede, no final do mês de julho, e 

entendemos que as principais contribuições dos profissionais da Rede estadual devem estar focadas no eixo 

“Educação Básica”, com base no disposto 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.  

 

Nesse sentido, fomentamos que as Diretorias de Ensino e as Unidades Escolares debatam o tema ao longo do 

ano letivo com os educadores e a comunidade escolar, discutam os eixos citados e a implementação 

transversal das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos em todas as áreas do 

conhecimento, etapas e modalidades da Educação Básica.  

 

Colocamo-nos à disposição. 

 

NINC/CAESP – Carolina Bessa e Renato Ubirajara 
cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

carolina.bessa@educacao.sp.gov.br 
renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br  

  
 

 
 
 
 

 

  
Informação nº 10: Atualização dos dados dos Interlocutores de 
Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER) 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP) da CGEB solicita a 

atualização dos dados dos Interlocutores de Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER) que atuam nas 

Diretorias de Ensino, e uma breve sondagem de ações referente a temática. A Educação para as Relações 

Étnico-raciais tem como base as leis 10.639/03 e 11.645/08, que estabelecem as diretrizes e bases da 

NINC/CAESP 

http://peedhsp.blogspot.com.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
mailto:renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br
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educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História 

e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena”. 

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

ERER, clique aqui.  

Agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

E-mails: renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br   

               silvane.silva@educacao.sp.gov,br  

 

 

 
 

 

  
Informação nº 11: Sala de Leitura 
 

Aos supervisores de ensino, professores coordenadores do núcleo pedagógico e analistas socioculturais que 

acompanham o Programa Superação Jovem na parceria com o Programa Sala de Leitura: 

Dando sequência `as orientações que os apoiarão no papel de mediadores no processo de formação dos 

professores responsáveis pelas Salas de Leitura, estamos encaminhando: 

  A Videoaula 3 – Apresentação da Sistemática de Acompanhamento, via Caderno do Gestor 2017 

– Essa videoaula, como o próprio título indica, apresenta uma Sistemática de Acompanhamento 

para o Programa Sala de Leitura. Trata –se de uma metodologia que propicia o monitoramento e o 

acompanhamento das ações desenvolvidas pelas Salas de Leitura, no escopo deste Programa, bem 

como dar visibilidade aos resultados de processo, muito úteis para tomadas de decisão.     Link da 

videoaula 3:    

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/SALA_DE_LEITURA_24_03_20

17_BL_03.MP4 

 

 O Caderno do Gestor- tem como objetivo sistematizar estratégias de formação e de 

acompanhamento visando aprimorar a atuação dos profissionais responsáveis pelo Programa 

SuperAção nas Diretorias de Ensino/escolas e subsidiar a tomada de decisão. Ele está organizado 

em três blocos: 

 

CAESP/NINC/ Equipe de Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER) 

https://docs.google.com/forms/d/1X7w6rY2_Z2l-lFvY8x0acPkc9rctiQhAHLURGdhiaT8/viewform?usp=drive_web&edit_requested=true
mailto:renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br
mailto:silvane.silva@educacao.sp.gov,br
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/SALA_DE_LEITURA_24_03_2017_BL_03.MP4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/SALA_DE_LEITURA_24_03_2017_BL_03.MP4
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1. Sistemática de Acompanhamento -  define, justifica e orienta o trabalho com essa metodologia de 

gestão; 

2. Instrumentos de Acompanhamento - apresenta os instrumentos que compõem a Sistemática de 

acompanhamento e as orientações para sua utilização; 

3. Principais estratégias para formação e acompanhamento - apresenta estratégias para subsidiar o 

planejamento das ações de formação e acompanhamento.     Link do Caderno do Gestor: 

http://bit.ly/Caderno_Gestor 

 

 O Instrumento de Monitoramento da Mobilização da Comunidade Escolar- A Mobilização é 

a primeira e fundamental etapa do Programa Sala de Leitura. Por meio dela, o Professor 

Responsável pela Sala de Leitura conquista o apoio dos gestores da Escola, de seus pares e da 

comunidade; e, sobretudo, consegue firmar parcerias com as lideranças juvenis  e formar os 

times de alunos que irão frequentar a Sala de Leitura e a participar de suas atividades 

destinadas à formação de leitores e de produtores de textos multiletrados, bem como ao 

aprimoramento de suas competências cognitivas e socioemocionais. Para o acompanhamento, 

desse momento, indicamos o uso do Instrumento de Monitoramento da Mobilização da 

Comunidade Escolar e solicitamos que seja utilizado e preenchido ao longo do processo dessa 

primeira etapa de mobilização, prevista para acontecer até o final de junho de 2017. 

Link do Instrumento de Mobilização: http://bit.ly/Mobilização_SL 

Indicamos que solicitem o apoio dos Professores Coordenadores das escolas parceiras, para mobilizar e 

orientar os Professores Responsáveis pelas Sala de Leitura e a facilitar a sua articulação com os gestores e 

parceiros, assim como, acompanhar e monitorar as ações da Sala de Leitura. Caso a escola parceira não 

disponha de Professor Coordenador, solicitamos a colaboração do Vice-Diretor ou Diretor para acompanhar 

essa importante ação.  

Vale lembrar que o Boletim CGEB nº 191 de 09/05/17 traz informações importantes e que nele vocês 

encontrarão os links das videoaulas 1 e 2 destinadas à formação dos professores das Sala de Leitura e dos 

professores coordenadores para a realização da mobilização. Sugerimos que vocês organizem um registro de 

todos esses links em um único local, para encontrá-los facilmente. 

Se necessitarem de mais esclarecimentos, entrem em contato com Maria Aparecida Magnani e/ou 

Elidamares Batista pelo email saladeleitura.formacao@educacao.sp.gov.br 

 

 
 

CEFAF 

http://bit.ly/Caderno_Gestor
http://bit.ly/Mobilização_SL
mailto:saladeleitura.formacao@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 12: Videoaulas formativas - Inglês 

 

O Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação Profissional – CEFAF 

encaminha link de acesso às videoaulas destinadas à preparação dos professores, com aulas de inglês nos 

Centros de Estudo de Línguas, para a VC agendada para o dia 06 de junho de 2017. 

 

Para o bom desenvolvimento da formação dos professores será primordial que os mesmos tenham tido 

acesso e estudado o material, inclusive com proposta de atividade formativa prévia à VC. 

 

Links nas versões wmv e MP4: 

  

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/LEM_PRONUNCIATION_R47710.wmv 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/LEM_NEUROSCIENCE_R47710.mp4 

  

  

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/ LEM_NEUROSCIENCE_R47710.wmv 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/LEM_PRONUNCIATION_R47710.mp4 

  

Observação da equipe da Rede do Saber responsável pelos vídeos: 

Vocês estão recebendo os vídeos em formato MP4 que ficarão disponíveis para download dentro do prazo 

de 10 dias a partir do recebimento do Boletim. 

  

Para download destes arquivos será necessário: 

  

1.     Abrir o link apenas nos navegadores Google Chrome ou Fire Fox, 

2.     clicar no vídeo com o botão direito do mouse e clicar novamente em "Salvar vídeo como" 

  

Para ciência, informo que o material que está sendo enviado (link) poderá ser utilizado somente em 

programa de capacitação, formação, gestão e comunicação de servidores, respeitando os direitos autorais da 

obra audiovisual, bem como os direitos de personalidade das pessoas nelas envolvidas, nos termos da 

legislação brasileira em vigor; sendo vedada a reedição, fragmentação, veiculação comercial, ou qualquer 

outro uso do material que não esteja aqui expressamente descrito. 

 

 

Dúvidas: (11) 3351-0199 (Jucimeire) ou pelo e-mail: eleneide.santos@educacao.sp.gov.br  

 

 

CEFAF 
 

CEFAF/Equipe Programa Sala de Leitura 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/LEM_PRONUNCIATION_R47710.wmv
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/LEM_NEUROSCIENCE_R47710.mp4
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/LEM_PRONUNCIATION_R47710.wmv
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/aprovacao_2017/LEM_PRONUNCIATION_R47710.mp4
mailto:Eleneide.santos@educacao.sp.gov.br
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  Informação nº 13: Videoconferência: Mediação de Conflitos  

e Rede de Proteção   

 

Com o objetivo de promover formação para os profissionais da Rede Pública Estadual Paulista, envolvidos 
com a Mediação de Conflitos, será realizada uma videoconferência no dia 26/05/17, sexta-feira, das 9h às 
12h. 
 
Comunicamos que a Videoconferência poderá ser assistida por streaming (ao vivo) ou posteriormente pelo 
site: www.rededosaber.sp.gov.br. 
 
Participarão dessa videoconferência os palestrantes: 
 

 Prof.ª Nailza Fernandes Veiga – Professora Mediadora Escolar e Comunitária da DE Centro-
Oeste; 

 Dr. Antonio Carlos Ozório Nunes – Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de 
São Paulo. 
 
 

Para quaisquer dúvidas, entrar em contato com nosso e-mail exclusivo para o PMEC:  

pmec@educacao.sp.gov.br    

  

CGEB/Equipe Colegiados 
 
 
 
 
 

CEFAF/Equipe Programa Sala de Leitura 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
mailto:pmec@educacao.sp.gov.br

