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Informação nº 1: Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 

 

Prezados (as) Dirigentes Regionais de Ensino, 

 

Solicitamos a atenção dos (as) senhores (as) quanto aos seguintes tópicos a respeito do 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD): 

• Concurso literário 80 – PNLD 

Na ocasião da inscrição no concurso literário 80 anos do PNLD - “Faça Parte Dessa História”, 

divulgado no Boletim CGEB nº 229, deverá ser informado na plataforma o nome do responsável 

estadual pela validação das inscrições (Ítalo de Aquino) e o endereço eletrônico 

(italo.aquino@educacao.sp.gov.br). 

• Livro de Arte no PNLD 2018 

Dada a escolha extemporânea do livro de Arte no PNLD 2018, a entrega nas escolas também 

sofrerá atraso. A regularização está prevista para o mês de abril.  

• Reserva técnica do PNLD 

Até o presente momento, a opção de solicitação de reserva técnica do PNLD não foi 

disponibilizada. Assim que estiver acessível, será informado por meio deste Boletim. 

• Escolha dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 2018  

Em 2018, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental escolherão novas coleções para o triênio 

letivo 2019-2021. Este é, portanto, o último ano de utilização dos livros em posse dos alunos, por 

esse motivo, os professores e estudantes poderão utilizá-los livremente, sendo permitido 

apontamentos, comentários, grifos, lembretes, notas e registros.  

Ítalo de Aquino - italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

Fabiana C. P dos Santos - fabiana.porto@educacao.sp.gov.br 

 
  

CEFAF – PNLD 

https://drive.google.com/open?id=1b0RYXr-X62IBY5i-hayncMo4TQr_rCcO
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
mailto:fabiana.porto@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 2: Programa Ensino Integral – Comunicado 06 – 
Gestão de Pessoas 

 
Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e PCNP responsável pelo 

acompanhamento das escolas do Programa Ensino Integral, 

  

Com o propósito de fortalecer a premissa da excelência em gestão e aprimorar a prática 

dos educadores, para que estes desempenhem com qualidade o ensino, resultando em uma 

melhor aprendizagem dos alunos, faz-se necessário avançar no desenvolvimento de suas 

competências. Para tanto, elaboramos e divulgamos o Comunicado 06 do Programa Ensino 

Integral, trazendo informações sobre Gestão de Pessoas (acesse aqui). Pedimos atenção ao 

preenchimento de informações e prazos indicados no documento.   

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Coordenador Geral do Programa Ensino 

Integral, Vagner Bacarim: vagner.bacarim@educacao.sp.gov.br. 

Certo de contar com sua costumeira compreensão e colaboração, agradecemos. 

 

 

 Informação nº 3: PPT da videoconferência – Atendimento Escolar 
nos Centros da Fundação CASA 

 

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), do Centro de Atendimento Especializado 

(CAESP), agradece a participação das Diretorias de Ensino, Escolas e parceiros da Fundação CASA 

na videoconferência realizada dia 27/02, em que foram reforçadas orientações pedagógicas e 

aspectos sobre a avaliação dos docentes que lecionam em classes nos Centros de Internação (CI) 

e nos Centros de Internação Provisória (CIP), da Fundação CASA.  

Disponibilizamos aqui o material (PPT) utilizado na videoconferência. Informamos, ainda, 

que a Rede do Saber disponibilizará a videoconferência em seu site, na Videoteca. 

CEFAF/PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 

https://drive.google.com/open?id=1Iot0LMwZwXr7S1TmWGPw5TvBak3hIgIA
mailto:vagner.bacarim@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1oFp7tVaPoInZdMaoXE2gdc25tn_-YQKI/view?usp=sharing
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Estamos à disposição. 

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

carolina.bessa@educacao.sp.gov.br  

Telefone: (11) 3866-0711 

 

 

 
Informação nº 4: 1ª edição do curso sobre “EJA no sistema prisional” 

 

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

(CAESP), tem a satisfação de informar que será ofertada a 1ª edição do curso sobre “EJA no 

sistema prisional”, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP).  

O curso, cuja denominação completa é “Atendimento Escolar a Jovens e Adultos em 

Situação de privação de Liberdade: Reflexões Teóricas e Práticas Docentes – 1ª Edição/2018”, é 

resultado de uma iniciativa do NINC, atendendo as demandas de formação especializada e o 

disposto nas Diretrizes Nacionais para oferta de educação a jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais.  

• Natureza do curso: atualização, a distância.  

• Carga-horária: 90 horas, distribuídas em 6 Módulos. 

• A quem se destina: Quadro do Magistério (3 mil vagas, por adesão). 

• Período de inscrições:  

o 1º Período: de 15 a 22 de março de 2018, aos PEB I e II, em exercício em 

classes nos estabelecimentos penais do Estado e aos PC das escolas 

vinculadoras; 

o 2º período: de 23 a 29 de março de 2018 aos demais profissionais do público-

alvo. 

• Período de realização do curso: 10/04 a 03/07/2018 no AVA/EFAP.   

• Mais informações no site: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/ejaprisional    

NINC/CAESP 

mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/ejaprisional
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Informamos, ainda, que dia 14/03, às 13h, será realizada uma videoconferência, com 

transmissão pelo site da Rede do Saber, para apresentação do curso. Pedimos que as Diretorias 

de Ensino divulguem amplamente esta informação aos seus profissionais e Unidades Escolares.  

Agradecemos e nos colocamos à disposição! 

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

carolina.bessa@educacao.sp.gov.br  

Telefone: (11) 3866-0711 

 

 

  

Informação nº 5: Cronograma de Ações Conjuntas JEESP - 2018 

 

Aos Senhores Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, PCNP de Educação Física e 

Coordenadores de jogos. 

Com vistas à realização dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP – em 2018, 

apresentamos o Cronograma parcial de ações conjuntas – JEESP – 2018, lançado na 

videoconferência de 27 de fevereiro.  

O referido cronograma contém todas as demandas e prazos necessários para cumprir o 

que determina a Portaria Conjunta G-CEL-SELJ/G-CGEB-SEE/G-SEDPCD/G-CEETEPS-SDECTI de 08-

02-2018, sobre o Regulamento dos JEESP para 2018. 

Vale conferir os anexos 1 e 2 do Cronograma, que contêm modelos de convocação e 

efetivo exercício, bem como de declaração de matrícula, que é de apresentação obrigatória por 

parte da Escolas ao final das fases D.E. da Etapa I. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: maria.zacarias@educacao.sp.gov.br 

 
 

NINC/CAESP 

EQUIPE JEESP 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1ZYuAO_wWD2IUEUibxblBIJGyp7wrhDXt
https://drive.google.com/open?id=1CJNBWi1yCI6QFRJ6njXWwc8ITccLrOUG
https://drive.google.com/open?id=1CJNBWi1yCI6QFRJ6njXWwc8ITccLrOUG
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br?subject=JEESP%20-%202018
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Informação nº 6: Turmas de Atividades Curriculares Desportivas - 
ACD 

 
 

Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores das Escolas 
Estaduais, 
 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB, visando orientar 

as autoridades em epígrafe e os professores de Educação Física das Escolas da Rede Pública 

Estadual de Ensino de São Paulo, com relação ao que determinam os artigos 10 e 16 da 

Resolução SE 4, de 15-01-2016, comunica:  

1. Todos os professores de Educação Física que tiverem atribuídas, até a presente data, 

aulas de Atividades Curriculares Desportivas - ACD destinadas a turmas mantidas ao final de 

2017, deverão apresentar à direção da Unidade Escolar:  

 

1.1 Até 12 de março: Plano anual de trabalho, por turma de alunos, contendo:  

a) Horário das respectivas aulas, observando que as mesmas deverão ocorrer 

em turno diverso daquele em que os alunos estudam, sempre dentro de 

um único turno, podendo, inclusive, ocorrer no período noturno e/ou aos 

sábados, conforme previsto pelo artigo 3º da Resolução SE 4, de 15-01-

2016. 

b) Lista completa dos alunos que integram a turma, contendo nome, RA, RG, 

data de nascimento e ano/série/classe de origem, de forma a assegurar 

eventuais ajustes no sistema, atentando para o fato de que a lista inicial de 

alunos matriculados poderá, no momento de planejamento e de definição 

de categoria da respectiva turma, ser acrescida de novo(s) participante(s), 

respeitado o mínimo de vinte (20) alunos por turma, conforme previsto no 

artigo 2º da referida Resolução. 

 

Observação: As unidades escolares, após o recebimento dos planos anuais de trabalho, 

deverão atualizar no sistema de Cadastro de Alunos (SED) todos os dados relativos às turmas de 

ACD (horário, categoria, alunos) cujas aulas tenham sido atribuídas. Alterações somente 

poderão ser efetuadas até o último dia útil do mês de março de 2018. 
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1.2 Até 23 de março, a Direção da Unidade Escolar deverá encaminhar, ao Núcleo 

Pedagógico da DE, cópia de todos os Planos das respectivas turmas de ACD, acompanhadas das 

respectivas listas devidamente atualizadas, expedidas pelo sistema de Cadastro de Alunos (SED), 

para fins de acompanhamento do Supervisor de Ensino responsável pela escola e pelo Professor 

Coordenador de Núcleo Pedagógico - PCNP de Educação Física, conforme § 4º do artigo 6º, da 

Res. SE 4, de 15-01-2016; 

 

1.3 Até 29 de março, na conformidade dos dados contidos nos Planos Anuais de Trabalho 

apresentados pelas Unidades Escolares, a DE deverá atualizar no site da CGEB (Portal) a situação 

2018 inicial das turmas de ACD.  

 

2. Com relação a novas turmas de ACD, a serem homologadas na conformidade do artigo 8º 

da referida Resolução, deverá ser obedecido o seguinte fluxo: 

2.1. Até o dia 10 de cada mês (de março a agosto):  

a) A DE recebe, analisa e homologa, na conformidade do artigo 4º da Res. 4 de 2016, 

os Planos da(s) nova(s)  turma(s) em questão e, na sequência, o CIE da DE envia a 

solicitação de abertura da(s) nova(s) turma(s) para o e-mail 

cgeb.degeb.cefaf.turmasacd@educacao.sp.gov.br, direcionado à Equipe Curricular 

de Educação Física do CEFAF/DEGEB; 

b) A Equipe Curricular de Educação Física do CEFAF/DEGEB altera o quadro resumo 

conforme solicitação. 

2.2 A partir da alteração do quadro resumo, permanecem os trâmites usuais, até a 

homologação final e atribuição das aulas devidas. 

 

 
 
 
 
 

DEGEB/CIMA 

mailto:cgeb.degeb.cefaf.turmasacd@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 7: Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa 

 

A Avaliação Diagnóstica (AD) é um instrumento com o propósito de tomar conhecimento 

do aprendizado que os alunos trazem dos anos/séries anteriores.  

Em relação à Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP), a AD mantém a prova 

objetiva, com questões de múltipla escolha, trazendo, entretanto, outras atividades:  

o Para os 6º anos: há um Caderno com atividades de leitura e de pequenas 

produções textuais, finalizando com a escrita de um texto com base em conto 

anteriormente lido pelo professor;  

o Para as demais turmas dos Anos Finais e do Ensino Médio: há uma avaliação de 

escrita a partir de textos motivadores. 

Com relação às sequências de atividades do 6º ano e às produções de escrita, os 

resultados não serão digitados na Plataforma Foco Aprendizagem, tampouco no SARA. Eles serão 

de uso exclusivo da escola e do professor para verificar se o aluno: 

 

o Escreve convencionalmente, sem marcas de oralidade; 

o Escolhe estruturas composicionais adequadas ao tipo de texto e ao 

objetivo a que se propõe;  

o Apresenta progressão de ideias; 

o Possui clareza e coerência na escrita; 

o Utiliza adequadamente os elementos coesivos; 

o Faz uso adequado das regras gramaticais/conhece as regras 

gramaticais. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Mara ou Angela pelos e-mails: 

mara.lucia@educacao.sp.gov.br; angela.baltieri@educacao.sp.gov.br. 

 

 

CEFAF/Língua Portuguesa 

 

mailto:mara.lucia@educacao.sp.gov.br
mailto:angela.baltieri@educacao.sp.gov.br

