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 Informação nº 01: EJA no Sistema Prisional – Atualização de 
informações dos interlocutores 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que ofertam EJA no sistema prisional 

Prezados (as), 

Solicitamos a atualização das informações dos profissionais interlocutores (Supervisores 

de Ensino e PCNP) das ações de EJA no Sistema Prisional nas 53 Diretorias de Ensino envolvidas 

nesse atendimento escolar.  

Por gentileza, pedimos que preencham o formulário online até 09/02/2018 (clique aqui 

para acessá-lo). Cada profissional interlocutor deverá responder individualmente o formulário, 

assim, cada DE poderá enviar duas respostas, sendo uma para o Supervisor e uma para o PCNP 

interlocutor. 

Agradecemos e colocamo-nos à disposição. 

E-mail: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

Tel.: (11) 3866-0711 

  

 

  

Informação Nº 02: Educação na Fundação CASA – Atualização de 
informações dos interlocutores 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que possuem atendimento 
escolar em Centros de Internação (CI) e/ou Centros de Internação Provisória (CIP) da Fundação 
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) 

Prezados (as), 

Solicitamos a atualização das informações sobre os profissionais interlocutores na DE 

(Supervisores de Ensino e PCNP) das ações de Educação Escolar na Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA).   

NINC/CAESP/CGEB 

https://drive.google.com/open?id=1zU2zcMCNTAId9xuwuE6otbbVmu2Byr66ZFSJh6KD-bo
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Por gentileza, pedimos que preencham o formulário online até 09/02/2018 (Clique aqui 

para acessá-lo). Cada profissional deverá responder individualmente o formulário, assim, cada DE 

poderá enviar duas respostas (uma para o Supervisor e uma para o PCNP interlocutor). 

Agradecemos e colocamo-nos à disposição. 

E-mail: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

Tel.: (11) 3866-0711 

 

 

  

Informação nº 03: Educação no Campo – Escolas em 
assentamentos: atualização de informações sobre interlocutores 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que possuem escolas em 
assentamentos. 

Prezados (as), 

Solicitamos aos interlocutores (Supervisor de Ensino e/ou PCNP) responsáveis pelo 

acompanhamento das Escolas Estaduais em áreas de assentamentos que preencham um 

formulário online (clique aqui), a fim de criar uma lista de contatos para articulação com este 

Núcleo. Se houver mais de um interlocutor por Diretoria de Ensino, cada um deverá preencher o 

formulário individualmente. O prazo para envio é até 14/02. 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), assentamento de 

reforma agrária é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas onde 

originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário ou ao Estado. Cada 

uma dessas unidades, chamadas de parcelas, lotes ou glebas, é entregue pelo poder público 

(federal, estadual ou municipal) às famílias sem-terra ou com pouca terra e sem condições 

econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias. 

Agradecemos e colocamo-nos à disposição. 

E-mails:uiara.araujo@educacao.sp.gov.br; cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

Tel.: (11) 3866-0711 

NINC/CAESP/CGEB 

NINC/CAESP/CGEB –Educação do Campo 

https://drive.google.com/open?id=1nzcfq0xIs262zRF-fG-8xmw_7b-hl_UrAN6Kiu4iCJ4
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
https://goo.gl/forms/09VWkST3XlLBjXAF3
mailto:uiara.araujo@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 04: Intensificação das ações de controle da febre 
amarela: palestra transmitida via YouTube 

 

Senhores (as) Dirigentes, 

O Programa Estadual Saúde do Adolescente e a Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para 

a Mulher, coordenados pela Prof.ª Drª Albertina Duarte Takiuti, promovem periodicamente reuniões, 

transmitidas via YouTube, sobre as principais questões de saúde que envolvem a adolescência e a saúde 

da mulher. 

Na próxima quarta-feira (31/01), o assunto abordado será “Vacinação contra a febre amarela” e 

contará com a presença da Prof.ª Drª Helena Sato, Diretora Técnica da Divisão do Centro de Vigilância 

Epidemiológica, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. 

O encontro, realizado na sede da Secretaria de Estado da Saúde, das 17h15 às 18h45, poderá ser 

acompanhado ao vivo por meio do canal “Saúde Adolescente – São Paulo”, no YouTube (Clique aqui para 

ter acesso). A gravação ficará disponível no mesmo canal.  

Solicitamos ampla divulgação nas escolas sob sua jurisdição.  

E-mail: eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br 

Tel.: (11) 3866-0641 

 

 

 Informação nº 05: Instrução sobre a reposição de dias letivos em 
face da disponibilização de espaço escolar para eventos da SELJ 

  

Prezados(as), 

Segue abaixo instrução Conjunta das Secretarias Estaduais da Educação (SEE) e de Esporte, 

Lazer e Juventude (SELJ), de 17/01/2018, sobre a reposição de dias letivos em face de 

disponibilização de espaço escolar para a realização de eventos da SELJ. 

“As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica (CGEB/SEE) e de Esporte e Lazer 
(CEL/SELJ), visando orientar as autoridades educacionais, professores, pais e comunidade escolar, 
baixam as seguintes instruções: 

CGEB/CEFAF/Área de Ciências da Natureza 

https://www.youtube.com/channel/UCGXTi6J5xl0JglgWXE848cA
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I - Procedimentos referentes à reposição de dias letivos e/ou aulas quando há 
disponibilização de espaço escolar para a realização de eventos da Secretaria Estadual de 
Esporte, Lazer e Juventude: 

a) Cada unidade escolar, por meio de seu Conselho de Escola, deverá 

dimensionar os dias e/ou aulas não ministradas e elaborar Plano de Reposição, 

encaminhando-o à Diretoria de Ensino para parecer do Supervisor de Ensino e 

homologação do Dirigente Regional de Ensino; 

b) Caberá à Diretoria de Ensino analisar e homologar os Planos de Reposição 

encaminhados pelas respectivas unidades escolares, avaliando-os em sua pertinência 

e viabilidade, bem como acompanhar o cumprimento das atividades neles propostas; 

c) Para fins de reposição, poderão, inclusive em caso de cursos semestrais, 

serem utilizados o contraturno, os sábados, o recesso do mês de julho e os dias em que 

não tiverem sido previstas atividades regulares na unidade escolar; 

d) As unidades escolares deverão, por meio do Conselho de Escola, notificar os 

alunos e os pais sobre a reposição de dias letivos e/ou de aulas, e afixar, em local 

visível, as datas e os horários estabelecidos nos respectivos Planos de Reposição;  

e) Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB – orientar 

as Diretorias de Ensino, acompanhando-as: 

i. No atendimento às disposições que irão assegurar o cumprimento das 

reposições, especialmente, quando esse processo não puder se 

viabilizar nos termos do presente documento; 

ii. Na elaboração do consolidado dos planos de reposição das DE 

iii. No desenvolvimento das reposições e, 

iv. No acompanhamento da digitação do Calendário Escolar. 

II – Procedimentos referentes à utilização das dependências das Escolas Estaduais para 
 alojamento dos atletas e professores durante os eventos esportivos: 

 a) Identificação das escolas com maior número de salas de aula, visando a melhor 
acomodação dos atletas;  

 b) as orientações e procedimentos quanto à utilização dos prédios escolares caberão às 
Diretorias de Ensino, após o contato feito pelas Prefeituras locais e representantes regionais da 
Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude oficializando os eventos, conforme calendário 
anexo.” 

 
 

 

CEFAF/Equipe Educação Física 
 

https://drive.google.com/file/d/17qGLoWzWgABOv1nIv--TAfouQSaNIIEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qGLoWzWgABOv1nIv--TAfouQSaNIIEi/view?usp=sharing
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Informação nº 06: Adesão ao Programa Sala de Leitura 2018 

 

 À equipe gestora responsável pela Sala de Leitura nas Diretorias de Ensino (DE), 

 

Neste início de ano, a equipe da CGEB convida à equipe gestora da DE para mais um 

período de boas práticas, por meio da adesão ao Programa Sala de Leitura. O link com o 

formulário de adesão se encontra aqui e deve ser preenchido até 28/02 para a atualização dos 

dados da DE e das escolas. Solicitamos que o preenchimento seja feito somente pela DE. 

A Sala de Leitura, juntamente com seu acervo, é um ambiente propício para o 

desenvolvimento e o aprimoramento das competências leitora e escritora, cada vez mais 

necessárias para a vivência social, por isso o papel da equipe gestora como mediadora de 

conhecimentos e formadora de leitores é determinante.  

Para que haja a participação e o engajamento dos estudantes, para que estes se sintam 

motivados a realizar uma leitura crítica, lúdica e prazerosa, a adesão da DE ao Programa é 

fundamental e de suma importância, culminando na formação educacional, pessoal e 

profissional do estudante. 

Aproveitamos para agradecer a dedicação durante o ano que findou e frisar que o 

trabalho de toda a equipe foi determinante para o fortalecimento do protagonismo estudantil, 

que advém do compromisso e da responsabilidade de todos os envolvidos, cuja experiência tem 

propiciado relevantes vivências aos estudantes. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.  

Contato: Teônia de Abreu Ferreira e Elidamares Gonçalves Batista. 

E-mail: saladeleitura.formacao@educacao.sp.gov.br.  

 

CEFAF – Programa de Livros/Sala de Leitura 

 

http://bit.ly/ADESAO_2018

