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Informação nº 1: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
2018 – atualização de informações  

 

 
Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

Tendo em vista a continuidade das ações formativas do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa - PNAIC, a Secretaria de Estado da Educação – SEE necessita atualizar o cadastro 

dos Coordenadores Regionais.  

Nesse sentido, a SEE solicita a ratificação ou nova indicação de um Supervisor de Ensino 

– com perfil de formador - para atuar como Coordenador Regional 2018 com a incumbência de: 

• Supervisionar e avaliar o desenvolvimento do programa nas escolas da rede 

estadual e/ou municipal no limite da abrangência de sua região educacional; 

• Desenvolver os trabalhos na DE, em parceria com os Coordenadores Locais;  

• Realizar reuniões periódicas para acompanhar o desenvolvimento das ações; 

• Indicar ações especiais de apoio a municípios e escolas com maior fragilidade, a 

partir da análise dos resultados de avaliações. 

Para tanto, a ratificação ou nova indicação do profissional deverá ser feita até o dia 

23/02, via formulário, disponível neste link. 

 

 

 

 

DEGEB/CEFAI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvkEe0mPGfjeLZ0I7COQaZqW5u8nfOHLfmKwlD2t-PQ6p1PQ/viewform?c=0&w=1
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Informação nº 2: Complementação dos materiais do Programa Ler 
e Escrever e Projeto EMAI 

 

Prezado (a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

 Em virtude da solicitação de várias Diretorias de Ensino e Secretarias Municipais de 

Educação, pedindo a complementação dos materiais do Programa Ler e Escrever e Projeto 

EMAI, necessários ao atendimento de todos os alunos em 2018, para melhor organizar essa 

demanda, solicitamos o preenchimento da planilha aqui anexa e seu envio, por e-mail, para 

regina.ayres@educacao.sp.gov.br, até o dia 26/02/2018, às 23h55min. 

A planilha deverá ser preenchida com as quantidades necessárias para a Diretoria de Ensino 

(na aba “Diretoria”) e para os Municípios (na aba “Municípios”) que já aderiram ao programa. 

Segue também a lista com os municípios parceiros (na aba “Municípios Parceiros”), para que 

possam entrar em contato e proceder o levantamento em sua região. Pedimos que não 

modifiquem a formatação da planilha. Esse processo é necessário para darmos prosseguimento à 

logística de distribuição. 

Após envio por e-mail, pedimos que efetuem a solicitação com os quantitativos faltantes via 

ofício, endereçado ao Sr. Secretário José Renato Nalini, e encaminhem para o seguinte endereço: 

CGEB/CEFAI (Rua João Ramalho, 1546, Perdizes, São Paulo-SP CEP:05008-002).  

 

 

  

Informação nº 3:  Concurso Literário 80 anos do PNLD: “Faça Parte 
Dessa História” 

 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) completa 80 anos em 2018 

e, por ocasião da presente data festiva, está promovendo o concurso literário “Faça Parte 

Dessa História”. As inscrições seguem até 2 de abril. 

DEGEB/CEFAI 

https://drive.google.com/open?id=1ukkqWM4DHpDsI4Djn_LPrb4OlAKJXZVQ
mailto:regina.ayres@educacao.sp.gov.br?subject=Complementacao%20materiais%20Programa%20Ler%20e%20Escrever-Projeto%20EMAI
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Poderão participar os alunos matriculados nos Anos Iniciais/Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Para maiores informações, acesse a página 

www.fnde.gov.br/concursoliterario ou consulte aqui o edital.  

 

 

  

Informação nº 4:  Videoconferência: “Capacitação para as Equipes 
dos Novos CEEJAs” 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Araçatuba, Carapicuíba, Osasco, Sul 2 e 
São Vicente 

 
Prezados(as) Dirigentes Regionais de Ensino, 

 

Considerando a implantação de novas unidades de CEEJA na rede estadual de ensino, a 

equipe técnica do Centro de Educação de Jovens e Adultos realizará uma videoconferência 

para capacitação das equipes gestora e pedagógica dos novos Centros. Para participar, estão 

convidados os seguintes profissionais: 

Da Diretoria de Ensino: 

- Supervisor de Ensino responsável pela escola 

- 1 PCNP por área de conhecimento 

Dos CEEJAs de Araçatuba, Carapicuíba, Osasco, Sul 2 e Peruíbe: 

- Diretor 

- Professor Coordenador 

- GOE – Gerente de Organização Escolar 

- Professores com aulas atribuídas no CEEJA 

Data: 22/02 (5ª feira) 

Horário: 9h00 às 12h00 

 

 

CEFAF 

CEJA 

http://www.fnde.gov.br/concursoliterario
https://drive.google.com/open?id=1qaHUuDsSzzzhd1A486q9sZOA5kyAg9rW
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Informação nº 5: Inscrições para as categorias Paralímpicas A e B e 
categorias Mirim e Infantil dos Jogos Escolares - JEESP    

 

Prezados Srs. Dirigentes Regionais de Ensino, 

 

Conforme o Regulamento dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) para 2018, 

publicado por meio da Portaria Conjunta G-CEL-SELJ/G-CGEB-SEE/G-SDPCD/G-CEETEPS-SDECTI, 

de 08-02-2018, as inscrições para as categorias Mirim, Infantil, Paralímpicas A e B deverão ser 

realizadas no período de 15 a 28 de fevereiro. 

Para as modalidades das categorias Paralímpicas A e B, as inscrições deverão ser 

realizadas somente pelo site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no seguinte 

link:  http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/eventos/abertas-inscricoes-para-jogos-

escolares-na-categoria-alunos-com-deficiencia-de-15-a-28-de-fevereiro . Para as demais 

modalidades das categorias Mirim e Infantil, as inscrições deverão ser feitas mediante ofício de 

inscrição cujo modelo (disponível aqui) consta no Anexo 1 do referido regulamento, a ser 

entregue nos locais adiante discriminados: 

 

LOCAIS DE ENTREGA DOS OFÍCIOS DE INSCRIÇÃO: 

ETAPA I (Categorias Mirim e Infantil): Escolas Públicas Estaduais e Escolas Técnicas Estaduais 

(ETEC) deverão entregar o ofício de inscrição, carimbado e assinado, nas Diretorias Regionais de 

Ensino de sua jurisdição, dentro do prazo estipulado e até o término do expediente externo do 

dia 28/02. 

 

ETAPA II (Categorias Mirim e Infantil): Escolas Públicas Municipais, Escolas Particulares e 

Escolas Técnicas Federais deverão entregar o ofício de inscrição nas Inspetorias de Esportes 

(IREL) ou Diretorias de Esportes (DREL) e, no caso da Capital de São Paulo, na Divisão de Esportes, 

dentro do prazo estipulado e até o término do expediente externo do dia 28/02. 

 

Os Modelos atualizados de Relações Nominais (Nominal – 20, Atletismo Infantil, Atletismo 

Mirim, Damas, Tênis de Mesa, Xadrez, Xadrez Individual) deverão ser amplamente divulgados 

https://drive.google.com/open?id=1y0ft0YsQYUMT2gYwsp7NgFwyNF0yNvFf
https://drive.google.com/open?id=1y0ft0YsQYUMT2gYwsp7NgFwyNF0yNvFf
https://drive.google.com/open?id=1oqX_qxofXjLxYhHy_VwpHfUDq3tXIZCr
https://drive.google.com/open?id=1bciNnVoye3CnM13QGCMnzQ9K0qDog3-m
https://drive.google.com/open?id=1oTzxBhYu8cgg1rpQvAx-pZP0NMgv6Sa5
https://drive.google.com/open?id=1XelfyFl1FzU3in3F-_fqJnAP0yPDHb1B
https://drive.google.com/open?id=1XelfyFl1FzU3in3F-_fqJnAP0yPDHb1B
https://drive.google.com/open?id=1LuKFXNaa8CgmYl4yo_gEy-6vbY15Cz3R
https://drive.google.com/open?id=1-x-RPv0QgyS3LaP8lcTM0MYAufyfQ3SD
https://drive.google.com/open?id=1FuHOb1Dd9b6N91xmQoNTm6mxVoay1Wp2
https://drive.google.com/open?id=1hseFQwLMkbtq61wxuCEvZE68DYBNIF0L
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pelas DEs para todas as escolas de sua jurisdição. Lembrete importante a todas as DEs: Os 

quadros síntese completos, inclusive com o número de jogos previstos, deverão ser postados no 

site da SEE (www.educacao.sp.gov.br), sempre acessado via Internet Explorer, 

impreterivelmente nos dias 1º e 2 de março de 2018. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Maria Elisa pelo endereço eletrônico 

maria.zacarias@educacao.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 3866-0656. 

 

 

 

  

Informação nº 6: Programa Mais Alfabetização - prorrogado 

 

Comunicamos que o prazo de adesão das escolas ao Programa no PDDE Interativo 

(http://pddeinterativo.mec.gov.br/) foi prorrogado para 23/02, sexta-feira, até às 23h59 

(horário de Brasília).  Somente será considerada como concluída a adesão quando o diretor da 

escola selecionar a opção “Enviar ao MEC”. 

O número de alunos e de salas não pode ser alterado, pois está de acordo com o Censo de 

2016. Recomendamos que não deixem para concluir a adesão nos últimos dias, para evitar que o 

volume de acessos simultâneos cause instabilidades na plataforma. 

 

 

  Informação nº 7: Lançamento de quantitativos de recebimento dos 
Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz Escola (SPFE) na 
Plataforma SED 

 

Srs. Dirigentes, Supervisores de Ensino e Diretores, 

 

Equipe de Educação Física 

DEGEB/CEFAI/CEFAF/PROGRAMAS MEC 

http://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Informamos que está disponível na Secretaria Escolar Digital (SED) 

https:/sed.educacao.sp.gov.br/ o registro dos quantitativos de recebimento de Cadernos do 

Aluno do Programa São Paulo Faz Escola - Volume 1. Para facilitar a navegação orientamos a 

utilização do Google Chrome. Nas Diretorias de Ensino, o Dirigente de Ensino, os Supervisores e 

os Diretores que possuem o perfil denominado “Coordenador de Sistema” estão habilitados a 

visualizar os dados na SED referentes à entrega de materiais de apoio ao currículo.  

O prazo final para lançamento de dados é 15 de março. Às DEs que possuem unidades de 

Educação Escolar Indígena, Quilombola e escolas localizadas em assentamentos, solicitamos que 

verifiquem se elas dispõem de infraestrutura de informática (com acesso à internet) e, na 

ausência desta, que as auxiliem.   

Em caso de dúvidas sobre a navegação no sistema, consultar o Tutorial (aqui anexo) e o 

FAQ (aqui anexo) sobre o módulo ou entrar em contato, por e-mail: 

sed.suporte@educacao.sp.gov.br.  

 

 

 

  

Informação nº 8: Solicitação de Reserva Técnica de caderno do 
aluno SPFE - Volume 1 

 

Srs. Dirigentes e responsáveis pelo Programa São Paulo Faz Escola, 

 

Solicitamos a todas as Diretorias de Ensino que verifiquem a necessidade de Reserva 

Técnica (RT) dos Cadernos do Aluno - Volume 1, do Programa São Paulo Faz Escola, observando 

os seguintes procedimentos: 

• Realizar o levantamento dos quantitativos, em falta e em sobra, em todas as 

unidades escolares da DE (esta aferição deverá ser completa, contabilizando os dados das 

unidades escolares e das DEs); 

CEFAF 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/open?id=1zozTogA0_CvKvk63w6R1Q4oc7dOlPjQq
https://drive.google.com/open?id=1KEqoHc7cDivMSGWfRScbr_BFPPTQgYm9
mailto:sed.suporte@educacao.sp.gov.br
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• Promover o remanejamento entre as escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino 

(advertimos que não há impedimento para que as DEs promovam remanejamento entre si, 

objetivando atender as necessidades das escolas); 

• Basear a quantidade de cadernos solicitada pelas escolas em dados da demanda 

escolar, observada a baixa dos "ncom", uma vez que todos os pedidos serão submetidos à 

análise de consistência e poderão ser atendidos total ou parcialmente em função da 

disponibilidade em estoque; 

 

Encerradas as possibilidades de remanejamento, poderá ser efetuado o pedido de RT, 

por meio do preenchimento desta planilha, observando os seguintes critérios:  

• A planilha deverá ser salva com o nome da Diretoria de Ensino, acompanhado da 

sigla SPFE, conforme exemplos: adamantinaSPFE, votuporangaSPFE, leste1SPFE, 

etc; 

• Uma única planilha deverá ser encaminhada e consolidada por DE, com a 

totalidade dos pedidos das respectivas escolas; 

• Para seu preenchimento, observem os campos relativos à identificação da DE e 

endereço, pois a RT será enviada para as Diretorias de Ensino e não para as 

escolas; 

• A planilha terá de ser datada e identificada por seu elaborador, preservada sem 

adulteração ou inclusão de fórmulas. Em caso de item zerado não deixar em 

branco mas preencher "0". 

A planilha deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico 

italo.aquino@educacao.sp.gov.br até 1º de março, acompanhada, no corpo da mensagem, de 

uma explicação dos motivos da encomenda de complementação;  

Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 

 

 

 

 

CEFAF/PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

https://drive.google.com/open?id=1O-NlxxPnIp_pBI2Kpm_4ymoMP45vOo6P
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 9: Cronograma atualizado + 30 Projetos Finalistas da 
5ª FeCEESP 

 

Sr(a). Responsável pela FeCEESP na Diretoria Regional de Ensino, 

 

Segue abaixo o cronograma atualizado da fase III da 5ª FeCEESP: 

CRONOGRAMA DA FECEESP 

Ano Fases Data Ação 

2018 
Fase 
III 

19 de Fevereiro Divulgação dos 30 projetos finalistas. 

26 a 28 de 
Fevereiro 

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

1 a 9 de Março 
Orientação individual dos projetos de pesquisa finalistas pela equipe 
gestora da FeCEESP, via ferramenta de webconferência. 

12 a 20 de Março 
Período para revisão dos projetos pela UE, com posterior envio do 
Banner final e Resumo final para a SEESP, pelo e-mail: 
orientacaofeceesp@gmail.com 

21 a 23 de Março Organização da banca de avaliação pela equipe gestora da FeCEESP. 

26 a 29 de Março Período de análise dos materiais pela banca da avaliação. 

2, 5 e 6 de Abril Banca de Avaliação da 5ª Edição da FeCEESP. 

9 de Abril Divulgação dos 6 projetos ganhadores. 

2ª quinzena de 
Abril 

Cerimônia de Premiação da 5ª Edição da FeCEESP. 

 

Após a avaliação da equipe gestora, foram selecionados 30 projetos finalistas (para consultar 

a lista com os 30 projetos finalistas da 5ª FeCEESP, clique aqui), os quais receberão orientações 

individuais, via ferramenta de webconferência (Skype), entre os dias 1º/03 e 09/03.  O 

agendamento das orientações será realizado pela equipe gestora da 5ª FeCEESP diretamente 

mailto:orientacaofeceesp@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1bkWgTDTkFHzCXFNDpsDJcA-vj1c4fYZY/view
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com as UEs, mas ressaltamos que a DE está convidada a participar desse momento de diálogo e 

formação entre unidade escolar e Secretaria. 

Após as orientações, os 30 finalistas deverão enviar, até dia 20/03, o Banner revisado e o 

Resumo do Projeto atualizado para o e-mail: orientacaofeceesp@gmail.com 

Os 30 finalistas ainda passarão por uma Banca de Avaliação nos dias 2/04, 5/04 e 6/04. A 

banca será realizada por meio da Rede do Saber da Secretaria e, portanto, será imprescindível o 

apoio da DE para a participação da UE. Após a Banca de Avaliação, serão divulgados os 06 

ganhadores, por meio de comunicados via Boletim CGEB, Intranet e Portal da Educação. 

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com a equipe gestora da 5ª 

FeCEESP por e-mail, por meio dos seguintes endereços: 

ana.sallares@educacao.sp.gov.br;carolina.batista@educacao.sp.gov.br;eleuza.guazzelli@educac

ao.sp.gov.br;gisele.mathias@educacao.sp.gov.br;renata.andrade@educacao.sp.gov.br  ou por 

telefone (11) 3866-0638/0640/0641/0642/0636, respectivamente.  

 

 

  

Informação nº 10: Atualização da lista de interlocutores da 
Diretoria de Ensino para Programas Federais 

 

Prezados, 

Para darmos continuidade à comunicação entre a Secretaria e as Diretorias de Ensino, a 

equipe dos Programas MEC solicita uma lista com a indicação dos nomes dos interlocutores que 

acompanharão o desenvolvimento dos Programas Federais. A relação deve conter as 

informações conforme o exemplo abaixo, em formato de Excel: 

Nome Diretoria 

de 

Ensino 

Cargo/Função CPF Perfil de 

apoio ou 

consulta 

Programa 

que 

acompanha 

Telefone E-mail 

        

        

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br;%20carolina.batista@educacao.sp.gov.br;%20eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br;%20gisele.mathias@educacao.sp.gov.br;%20renata.andrade@educacao.sp.gov.br
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br;%20carolina.batista@educacao.sp.gov.br;%20eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br;%20gisele.mathias@educacao.sp.gov.br;%20renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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Para compor a equipe de interlocutores de cada Diretoria de Ensino, solicitamos que seja 

indicado um Supervisor, um PCNP e, quando possível, um integrante do Núcleo de Finanças, 

Pedagógico, Obras e Matrícula. 

Apenas uma pessoa para cada Diretoria ficará com a senha de equipe de apoio, a qual 

será responsável por atribuir a senha para as unidades escolares. Os demais interlocutores 

ficarão com a senha de consulta à plataforma do PDDE Interativo. Por isso, é imprescindível a 

indicação do perfil na tabela (consulta ou apoio). 

Data limite para envio:  28/02, aos cuidados de Luciana Virgilio 

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

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

Luciana Virgilio de Souza: Luciana.souza@educacao.sp.gov.br 

Maria Inês de Fatima Rocha: maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

Teresinha Morais da Silva: Teresinha.silva@educacao.sp.gov.br 

 

 

CEFAF/Programas MEC 

mailto:luciana.souza@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

