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Informação nº 1: 3º Congresso Estadual no Apoio ao Escolar em 
Tratamento de Saúde 

 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino da Capital e Grande São Paulo 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEESP, em parceria com o Hospital São 

Paulo e com a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, promoverá o 3º 

Congresso do Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em Tratamento de Saúde, que tem como 

objetivo refletir e integrar pesquisadores e profissionais das áreas da Educação, da Saúde e do 

Direito interessados nas especificidades da escolarização dos alunos que enfrentam situações 

adversas à saúde. 

Este evento propõe a obtenção de conhecimentos e recursos aos gestores e docentes, a 

fim de que possam ofertar condições favoráveis à reintegração escolar, sob a perspectiva da 

inclusão. Difundir o trabalho realizado nas classes hospitalares é reconhecê-lo como ferramenta 

essencial para os alunos que, por motivo de doença crônica ou temporária, necessitam de 

tratamento de saúde em hospitais e ambulatórios e enfrentam dificuldades para dar curso a seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e social. 

Desta forma, pretende-se propagar políticas públicas que garantam o respeito aos 

direitos da criança e do adolescente, já definidas em lei e demandadas pelo direito à vida em 

sociedade. 

DATAS DO CONGRESSO: 23 e 24 de maio de 2018 

HORÁRIO: 8h às 17h 

LOCAL: Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo – EFAP, localizada na Rua 

João Ramalho, 1.546, Perdizes, São Paulo – SP, CEP 05008-002. 

Em breve, esta Coordenadoria convocará os PCNP da Educação Especial, Supervisores de 

Ensino e outros profissionais que acompanham as classes hospitalares vinculadas às Diretorias 

de Ensino da Capital e da Grande São Paulo para participarem do evento. Para tanto, solicitamos 
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o preenchimento das planilhas abaixo especificadas, para que as inscrições no evento possam 

ser realizadas. Esclarecemos que as Diária/Transporte são de responsabilidade das Diretorias de 

Ensino, de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

OBSERVAÇÃO 1: Para fins de organização, solicita-se aos Dirigentes da Diretorias de Ensino 

localizadas na Capital e Grande São Paulo, que possuem Classes Hospitalares, preencherem esta 

planilha: clique aqui. 

OBSERVAÇÃO 2: As Diretorias de Ensino da Capital e da Grande São Paulo, que não possuem 

Classes Hospitalares, preencherem esta planilha: clique aqui. Indicar, no máximo, 3 (três) 

profissionais. 

OBSERVAÇÃO 3: As demais Diretorias de Ensino estão convidadas para participarem do evento. 

Havendo interesse, as inscrições deverão ser realizadas por meio de link disponível no site do 

Congresso: https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-

apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/ 

 

Em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato com a Equipe do Centro de Apoio 

Pedagógico Especializado: (11) 3866-1703 ou cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

  Informação nº 2: Resultado da Fase Estadual do Programa Fulbright 
Distinguished Awards in Teaching Program for International 
Teachers (Fulbright DAI)  

 

 
Prezados Dirigentes,  

 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB tem a grata satisfação de anunciar os 

nomes dos professores de Língua Inglesa que representarão o Estado de São Paulo na 

competição Nacional do Programa Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for 

International Teachers (Fulbright DAI).  

DEGEB/CAESP/CAPE 

https://drive.google.com/open?id=1w2uWVEGKGhRJFGNSNGGcbl88Mw3PNen2
https://drive.google.com/open?id=1JBVLvolZynqa58nrGpXCVuopu-MilLN0
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br
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Vale lembrar que os requisitos para participar do processo seletivo, conforme edital Fulbright 

DAI, são:   

 Ser professor de inglês do ensino médio na rede pública do Brasil cujo Estado seja 

participante do programa; 

 Dispender atualmente 50% do tempo de sua carga de trabalho em sala de aula 

lecionando língua inglesa na rede pública de ensino médio; 

 Possuir, no mínimo, bacharelado ou licenciatura em inglês; 

 Ter, no mínimo, cinco anos de experiência comprovada em sala de aula; com no mínimo, 

dois anos de trabalho como professor de inglês, para poder compartilhar o aprendizado 

adquirido durante o intercâmbio nos Estados Unidos; 

 Demonstrar o compromisso de continuar lecionando na rede pública após a participação 

no programa DAI;  

 Demonstrar compromisso com o ensino de inglês; 

 Pouca ou nenhuma experiência acadêmica e/ou profissional no exterior; 

 Ser cidadão brasileiro e não ter nacionalidade americana. 

 

Após análise dos documentos encaminhados pelos professores (Formulário de Inscrição, 

Carta de Recomendação, Currículo e Carta do Diretor da Unidade Escolar), a Comissão da CGEB, 

atendendo os requisitos, contemplou, também, os critérios: pouca ou nenhuma participação dos 

professores em viagens ao exterior (curso, turismo ou trabalho); intenção expressa no item 29 do 

formulário de inscrição; e carta de recomendação.  

 A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica recebeu 41 inscrições. Após criteriosa 

análise, os professores que atendiam aos critérios do Programa DAI e indicados para representar 

o Estado de São Paulo na competição nacional foram: 

 

Luciene Santos Pereira – DER Leste 3 

Roberta Cardoso Araujo – DER Ourinhos 

Soraya H. S. M. Santana – DER São Roque 

Thiana Cris Menezes de Freitas – DER Santos 
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Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, por meio do endereço eletrônico 

Jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br 

 

 
 

 

  

Informação nº 3: Curso “Água como elemento interdisciplinar do 
ensino nas escolas” 

 

Prezado(a)s Dirigentes Regionais de Ensino,  
 

Informamos que estão abertas as inscrições para o curso “Água como elemento 

interdisciplinar do ensino nas escolas”, iniciativa da Universidade de São Paulo – USP, por meio 

da Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP, em parceria com as 

Universidades UFAM (Universidade Federal do Amazonas), UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco), UFPA(Universidade Federal do Pará), UEFS (Universidade Estadual de Feira de 

Santana), UFS (Universidade Federal de Sergipe), UEM (Universidade Estadual de Maringá) 

e UFPR (Universidade Federal do Paraná), e com apoio da ANA – Agência Nacional de Águas e do 

PROFCIAMB –  Programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino 

das Ciências Ambientais. 

O curso é gratuito e direcionado a Professores da Educação Básica, bem como 

profissionais que atuem com ensino em espaços não formais (Museus, Jardins Botânicos, Centros 

de Ciências) e/ou não escolares. 

A carga horária é de 80 horas de ensino a distância distribuídas em 4 meses (sendo 2 

meses para os Módulos de 1 a 4 e 2 meses para o Módulo 5), com apoio de tutores, conforme a 

seguinte organização: 

 Módulo 1: Água: consumo sustentável e seus usos múltiplos 

 Módulo 2: Situação dos recursos hídricos no Brasil 

 Módulo 3: Todos Juntos pela água 

 Módulo 4: Casos de sucesso no cuidado com a água 

CEFAF/LEM 
 

mailto:Jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br
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 Módulo 5: Aplicação do Aprendizado - neste módulo, será exigida uma atividade 

de aplicação dos conceitos vistos nos Módulos anteriores. Esta aplicação poderá 

ser realizada em espaços formais e não formais de Ensino e/ou não escolares)  

PERÍODO DO CURSO: 30/03/2018 até 29/07/2018. 

INSCRIÇÕES: até 25/03/2018. Para obter orientações sobre como realizar a inscrição, 

acesse o link: https://drive.google.com/file/d/1J3QNmm3D52YQZWlC-cQWVgwNP39PI2UP/view. 

Em caso de dúvida entrar em contato com a comissão organizadora no e-

mail: tiprofciamb@usp.br 

Para mais informações acesse o site do curso: 

http://www.profciamb.eesc.usp.br/noticia/usp-em-parceria-com-7-universidades-abre-

inscricoes-para-curso-ead/  

 Por gentileza, contamos com a sua colaboração e apoio na divulgação deste curso no 

Estado de São Paulo. 

 

 

 Informação nº 4: V CNIJMA – Conferência Nacional Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente 

 
 Prezado(a)s Dirigentes de Ensino, 

 

Conforme publicado no Boletim Extraordinário CGEB de 08 de fevereiro de 2018, as 

escolas estaduais, municipais e privadas do Estado de São Paulo estão convidadas a participarem 

da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), cujo tema será 

“Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas”.  

Para apoiar as equipes dos Núcleos Pedagógicos das 91 Diretorias de Ensino no processo 

de mobilização das redes de ensino, indicamos os seguintes documentos e vídeo elaborados pela 

Secretaria de Estado da Educação (SEE-SP) e Comissão Organizadora Estadual (COE-SP): 

1. Regulamento Estadual da V CNIJMA - Estado de São Paulo. Disponível em: 

https://goo.gl/Ba2WCp (acesso em 14/03/2018) 

Equipe Curricular de Geografia (CEFAF) 

https://drive.google.com/file/d/1J3QNmm3D52YQZWlC-cQWVgwNP39PI2UP/view
mailto:tiprofciamb@usp.br
http://www.profciamb.eesc.usp.br/noticia/usp-em-parceria-com-7-universidades-abre-inscricoes-para-curso-ead/
http://www.profciamb.eesc.usp.br/noticia/usp-em-parceria-com-7-universidades-abre-inscricoes-para-curso-ead/
https://drive.google.com/open?id=1xpBYq_Cbo3vytY5QmoJrjyojLs1NKZQ0
https://goo.gl/Ba2WCp
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2. Manual Orientador “Metodologia de Construção Colaborativa de Projetos”. Disponível em: 

https://goo.gl/k4AePa (acesso em 14/03/2018) 

3. Vídeo institucional – SEE/SP referente à V CNIJMA. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pF-0wsJUXxk (acesso em 14/03/2018) 

Solicitamos o apoio das 91 Diretorias de Ensino para divulgarem as diretrizes da V 

CNIJMA no Estado de São Paulo frente às equipes gestoras, professores, estudantes e demais 

membros da comunidade escolar, mobilizando as escolas para que incluam a ação no 

planejamento do primeiro semestre de 2018. Lembramos que as escolas terão até 31 de março 

para realizarem a conferência e elaborarem o projeto de ação e até 03/04 para cadastrarem as 

informações do processo no site do Ministério da Educação (MEC). 

Pedimos, por gentileza, às 91 Diretorias de Ensino que compartilhem os relatos e 

imagens das Oficinas de Conferências e das Conferências nas Escolas (que já foram realizadas) 

nas respectivas regiões por meio do seguinte contato: vconferenciainfanto.sp@gmail.com, com 

cópia para andreia.cristina@educacao.sp.gov.br; sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

Contamos com a habitual colaboração. 

SEE/CGEB/DEGEB/CEFAF: 

Ana Joaquina Sallares: ana.sallares@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0638 

Andréia C. B. Cardoso: andreia.cristina@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0647 

Sergio L. Damiati: sergio.damiati@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0648 

 

Comissão Organizadora Estadual (COE-SP): 

E-mail: vconferenciainfanto.sp@gmail.com 

Blog: https://vconferenciainfantosp.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp 

 

 

 

DEGEB/CEFAF 

 

https://goo.gl/k4AePa
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pF-0wsJUXxk
mailto:vconferenciainfanto.sp@gmail.com
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
mailto:vconferenciainfanto.sp@gmail.com
https://vconferenciainfantosp.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp
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Informação nº 5: Distribuição de livros acessíveis do PNLD 2018 

 

 

Senhores Dirigentes, Supervisores e Diretores  

Solicitamos, com a máxima deferência, que informem, o mais breve possível, todas as 

unidades escolares de sua diretoria sobre a distribuição de livros acessíveis do PNLD 2018. A fim 

de garantir as condições de aprendizagem dos estudantes com deficiência, os livros do PNLD 

2018 – Ensino Médio serão disponibilizados em EPUB 3, uma interface mais intuitiva e 

compatível com dispositivos como: smartphones, tablets e computadores. 

Para tanto, as escolas deverão realizar o cadastro de estudantes no PDDE – Interativo, 

http://pddeinterativo.mec.gov.br. É necessário informar o nome do estudante, o CPF, a série e 

o tipo de deficiência. Efetuado o cadastro, o sistema emitirá uma chave de acesso para cada obra 

disponível, que serão as mesmas adotadas pela escola.  

Por meio do link informado na chave de acesso, poderá ser baixado o arquivo de cada uma 

das obras destinadas aos alunos com deficiência (cego e visão subnormal/baixa visão). O prazo 

para realizar o cadastro é até 30 de março de 2018.  

 

 

 Informação nº 6: Envio de Justificativas de Não adesão – Programas 
MEC 

 

Prezados responsáveis pelos Programas Novo Mais Educação e Mais Alfabetização, 

 

Solicitamos, até 29/03/2018, o envio das Justificativas de Não adesão dos Programas 

Novo Mais Educação (cujo período de adesão ocorreu em dezembro de 2017) e do Programa 

Mais Alfabetização. É imprescindível que a justificativa traga o parecer do Supervisor 

responsável do Programa e da Unidade Escolar. 

Programa de Livros – CEFAF 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Todas as atas devem estar legíveis e, após o envio das mesmas pelas escolas às suas 

respectivas Diretorias de Ensino, estas devem ser consolidadas, com os pareceres dos 

responsáveis, e encaminhadas, de uma única vez, para o e-mail  

maria.fatima@educacao.sp.gov.br , até a data acima citada, impreterivelmente. 

Seguem escolas que necessitam encaminhar, com urgência, a ata de não adesão ao PNME 

2017/2018  (clique aqui) e de não adesão ao Programa Mais Alfabetização.(Clique aqui) 

 

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 

 

 

  

Informação nº 7: Correção Mais Educação - Formulário 

 

Prezados Interlocutores 

 

Com relação à informação nº 1, publicada no Boletim CGEB nº 232, retificamos que não 

há necessidade de lançamentos dos valores reprogramados pelas escolas. Precisamos saber 

apenas o quantitativo e nome das escolas que reprogramaram saldos para trabalhar em 2018, e 

dessa forma teremos como acompanhar e orientar as participantes do Programa Mais Educação 

(novo e antigo). Para acessar novamente o formulário, clique aqui: 

https://goo.gl/forms/PWQeEm4lB8wKuda53 

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 

 

DEGEB/CEFAF/PROGRAMAS MEC 

PROGRAMA MEC 

mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1Q6y3pjKhm5gxc7hLWxvGsnTQbKwnJo48
https://drive.google.com/open?id=1UXtJDsEO_3vxW7Fkw4QF1qfMIpnIR0gv
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
mailto:teresinha.silva@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1iBI0DMM1T5OQfP6VJ8P-itpARZ16816w
https://goo.gl/forms/PWQeEm4lB8wKuda53
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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 Informação nº 8: Orientações para utilização das sequências 
didáticas/CGEB nas classes dos centros de internação – Fundação 
CASA 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino que possuem atendimento 

escolar de Ensino Fundamental e Médio em classes nos Centros de Internação (CI) da Fundação 

CASA 

 

Orientamos que os PCNP e Supervisores de Ensino interlocutores do atendimento escolar nos 

Centros de Internação (CI) da Fundação CASA realizem orientações às escolas vinculadoras e 

parceiros locais e regionais dos CI para utilização das avaliações diagnósticas e sequências 

didáticas, de Língua Portuguesa e Matemática, disponibilizadas pela CGEB neste ano. 

 

Tratam-se de atividades que podem subsidiar o aperfeiçoamento de habilidades e 

competências por parte dos estudantes de Ensino Fundamental e Médio que se encontram em 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação. Diante disso, salientamos que sejam 

feitas orientações nesse sentido – por meio de ATPC, OT e socialização de documentos com as 

escolas vinculadoras e equipes pedagógicas da Fundação CASA. 

 

Orientamos as DE para providenciar (dentro das possibilidades) o uso do material que pode 

haver na DE/UE, bem como a possibilidade de disponibilizarem os arquivos virtuais que estão na 

Intranet da SEE. As sequências e orientações pedagógicas estão disponíveis na Biblioteca da 

CGEB na Intranet: clique aqui e aqui. 

 

 

 
Informação nº 9: Comemorações Do Dia Mundial Da Atividade Física 

 

Estamos nos aproximando do dia 06 de abril, data em que comemoraremos o Dia 

Estadual e o Dia Mundial da Atividade Física. Mundialmente, em 2018, o tema será “SEJA 

ATIVO TODOS OS DIAS! ”. 

Equipes DEGEB e NINC/CAESP 

 

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/Planejamento2018/Forms/AllItems.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/CGEB/18AvaliacaoDiagnostica/Forms/AllItems.aspx
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A agenda de comemorações englobará os seguintes eventos: 

 15º Fórum de Boas Práticas: 03 de abril 

 Dia Mundial e Estadual da Atividade Física: 06 de abril 

 Caminhada Virtual: 06 de abril às 10h 

 Caminhada Agita Mundo: 08 de abril, às 9h30 (saída do Masp) 

 

A Secretaria de Estado da Educação apresenta sua preocupação com a qualidade de vida de 

toda a comunidade escolar, apoiando as diferentes ações escolares para a promoção da 

atividade física regular. 

Desse modo, a CGEB orienta as Diretorias de Ensino para que incentivem as escolas de sua 

jurisdição a promoverem um evento de comemoração ao Dia Mundial e Estadual da Atividade 

Física e, também, ações permanentes visando a prática regular de atividade física. 

O evento de comemoração poderá ser realizado na semana compreendida entre 2 e 8 de 

abril de 2018. Poderão ser planejadas, também, ações permanentes a serem realizadas durante 

o ano letivo. Essas ações, relativas à prática da atividade física, poderão ocorrer, inclusive, 

durante as aulas de Educação Física com o desenvolvimento do Currículo e durante as aulas de 

ACD. 

Essas comemorações configuram-se numa oportunidade para incentivar a adesão das 

pessoas ao hábito da prática regular da atividade física, haja vista os benefícios que a mesma 

pode promover à saúde e qualidade de vida da população, bem como na prevenção do 

sedentarismo. As ações de comemoração, pontuais e permanentes, podem ocorrer na Diretoria 

de Ensino e nas escolas, envolvendo funcionários, supervisores de ensino, alunos, professores e 

demais membros da comunidade, durante o mês de abril, podendo estender-se ao longo do ano. 

O registro contínuo dessas ações (imagens, depoimentos, número de participantes, etc.) é de 

suma importância para solidificar o trabalho realizado e estimular a promoção e troca de 

experiências entre as unidades escolares e Diretorias de Ensino do Estado. As DE e unidades 

escolares poderão criar seus próprios instrumentos de registro e apresentá-los ao longo do mês 

de abril. 

A SEE, em parceria com o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano 

do Sul – CELAFISCS, junto ao Portal Agita, tem um canal para divulgação das ações. As DE e as 

escolas devem registrar as ações que pretendem realizar para o evento e em continuidade. 
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Para o registro das ações, cada DE e cada Escola deve acessar o site http://portalagita.org.br/pt/ 

, seguindo os seguintes passos:  

Clicar em: 1) Dia Mundial da AF – Registre sua Ação; 2) Registre sua Ação - Preencher os campos 

e 3) Enviar. 

Para participar enviar sua experiência para compor a publicação dos trabalhos de Boas Práticas 

até 20/03/2018, seguir os seguintes passos: 

Clicar em: 1) Boas Práticas – Registre sua Ação; 2) Preencher os campos e 3) Enviar. 

 

A equipe técnica curricular de Educação Física/CGEB está à disposição para maiores 

esclarecimentos no caso de dúvidas, por meio do endereço eletrônico 

maria.zacarias@educacao.sp.gov.br . 

 

Equipe Curricular de Educação Física 

 

 

 Informação nº 10: Devolutiva – Interlocutores da EJA no Sistema 
Prisional 

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

 

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

(CAESP), encaminha devolutiva referente ao levantamento de informações atualizadas dos 

interlocutores da “EJA no sistema prisional”. Conforme o Boletim CGEB 227 de 29/01/2018, foi 

enviado formulário virtual solicitando nome e contatos institucionais, bem como sugestões para 

aprimoramento da interlocução pedagógica.  

Agradecemos as respostas e informamos que os dados foram consolidados em uma planilha de 

contatos dos interlocutores nas Diretorias de Ensino (PCNP e Supervisores de Ensino). A ideia é 

que possa ser otimizada a troca de experiências e de contatos entre os profissionais das DE 

envolvidas no atendimento. 

http://portalagita.org.br/pt/
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1fpoKwW8DdFjrIyyKcVnC0XvzDehe5fLN
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 Aos interlocutores iniciantes na temática, pedimos que acessem e conheçam todos os 

Documentos Orientadores já elaborados e disponibilizados pela CGEB sobre o tema, 

Legislações (nacionais e estaduais), bem como as Videoconferências e Videoaulas 

disponíveis sobre o assunto na Videoteca online da Rede do Saber.  Em caso de 

dúvidas ou sugestões, contatar a equipe NINC.  

 Como devolutiva, informamos que foi criado um grupo de troca de e-mails 

(CGEB_DEGEB_CAESP_NINC_EJAPRISIONAL@educacao.sp.gov.br), diante das sugestões 

recebidas a esse respeito. Em breve, os interlocutores que responderam ao formulário 

receberão e-mail de confirmação do grupo.  

 Aos que não responderam o formulário virtual, pedimos que o faça o mais rápido 

possível, pelo link enviado no Boletim anteriormente citado.   

 

Agradecemos e colocamo-nos à disposição! 

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

carolina.bessa@educacao.sp.gov.br  

Telefone: (11) 3866-0711 

 

NINC/CAESP 

 

 

 Informação nº 11: Devolutiva – Interlocutores da Educação na 
Fundação CASA  

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) 

 

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

(CAESP), encaminha devolutiva referente ao levantamento de informações atualizadas dos 

interlocutores das ações de Educação Escolar na Fundação Centro de Atendimento 

mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
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Socioeducativo (CASA) – que compreendem classes nos Centros de Internação (CI) e Centros de 

Internação Provisória (CIP). Conforme o Boletim CGEB 227 de 29/01/2018, foi enviado formulário 

virtual solicitando nome e contatos institucionais, além de sugestões para aprimoramento da 

interlocução pedagógica.  

Agradecemos as respostas e informamos que os dados foram consolidados em uma 

planilha de contatos dos interlocutores nas Diretorias de Ensino (PCNP e Supervisores de Ensino). 

A ideia é que possa ser otimizada a troca de experiências e contatos entre os profissionais das DE 

envolvidas no atendimento.   

 Aos interlocutores iniciantes na temática, pedimos que acessem e conheçam todos os 

Documentos Orientadores sobre o tema disponibilizados pela CGEB, Legislações 

(federal – como a Resolução CNE/CEB 3/2016 e estaduais – Resoluções Conjuntas SE-

SJDC nº 1 e nº 2/2017), bem como as Videoconferências disponíveis sobre o assunto 

na videoteca online da Rede do Saber. Em caso de dúvidas ou sugestões, contatar a 

equipe NINC.  

 Como devolutiva, informamos que foi criado um grupo de troca de e-mails 

(CGEB_DEGEB_CAESP_NINC_SOCIOEDUCATIVO@educacao.sp.gov.br), diante das 

sugestões recebidas a esse respeito. Em breve, os interlocutores que responderam ao 

formulário receberão e-mail de confirmação do grupo.  

 Aos que não responderam o formulário virtual, pedimos que o faça o mais rápido 

possível, pelo link enviado no Boletim anteriormente citado.   

Agradecemos e colocamo-nos à disposição! 

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

carolina.bessa@educacao.sp.gov.br  

Telefone: (11) 3866-0711 

 

NINC/CAESP 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fpoKwW8DdFjrIyyKcVnC0XvzDehe5fLN
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41061-rceb003-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 12: Turmas de Educação Física de alunos dos Cursos 
Noturnos e Homologação de novas turmas de Atividades 
Curriculares Desportivas  

 

COMUNICADO CONJUNTO DEGEB/DGREM 

 

Senhor (a) Dirigente Regional,  

Diretor (a) do Centro de Informação Educacional e Gestão da Rede Escolar e 

Diretor (a) do Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula 

 

Turmas de Educação Física – Noturno 

Comunicamos  que, a partir dessa data, todas as solicitações de abertura de turmas de 

Educação Física para alunos do curso noturno, para cumprir o que determina o § 3º do art. 26 da 

Lei 9394/96, deverão ser enviadas, após análise à luz da Res. SE 02 de 08/01/2016, para o e-mail 

cgeb.dgrem.cedep@educacao.sp.gov.br, acompanhadas de Ofício assinado pelo Sr. (a) Dirigente 

de Ensino e pelo (a)  Supervisor (a) de Ensino responsável, contendo anexadas as listas de alunos 

de cada turma solicitada (conforme SED). 

 

Observação: 

Comunicamos que todas as solicitações, em relação à abertura de turmas de Educação 

Física para alunos do curso noturno, realizadas até o presente momento, sejam revistas e 

encaminhadas novamente, de acordo com as orientações pautadas neste comunicado.     

 

Novas turmas de ACD 

As solicitações de alteração do quadro resumo para homologação de novas turmas de ACD 

deverão ser enviadas nos 10 (dez) primeiros dias dos meses de abril a agosto inclusive, para o e-

mail cgeb.degeb.cefaf.turmasacd@educacao.sp.gov.br acompanhadas dos seguintes dados para 

cada turma: 

 

NOME DA DIRETORIA DE ENSINO: 

NOME DA ESCOLA: 

mailto:cgeb.dgrem.cedep@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.cefaf.turmasacd@educacao.sp.gov.br
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CÓDIGO CIE: 

MUNICÍPIO: 

NÚMERO DO TOTAL DE CLASSES REGULARES DA ESCOLA: 

TIPO DE ENSINO: (se não tiver ainda ACD na Escola, criar esse tipo de ensino antes de solicitar) 

JUSTIFICATIVA: (mencionar o número atual e para quantas deve ser alterado) 

ESPECIFICAÇÃO DE CADA TURMA SOLICITADA:   

NOME DA TURMA (modalidade, categoria e gênero) 

NÚMERO DE ALUNOS DA CLASSE SOLICITADA. 

 Exemplo: Basquete Mirim Feminino – 27 alunas 

 

Alterado o quadro resumo, seguem-se os procedimentos habituais, sendo que a solicitação da 

homologação final deverá ser enviada pela D.E.  para o e-mail 

cgeb.degrem.cedep@educacao.sp.gov.br, 

 

DEGEB/DGREM 

 

mailto:cgeb.degrem.cedep@educacao.sp.gov.br

