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Informação nº 1: Calendário Escolar – Dia do Professor 

 

Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, 

 

Visando garantir o cumprimento da carga horária e os dias letivos a que tem direito todos 

os alunos, aliado a uma maior autonomia das escolas na organização de seu calendário escolar, 

solicitamos que o preenchimento do Calendário Escolar na Plataforma Secretaria Escolar Digital 

– SED, seja realizado até o dia 29/03/18, cumprindo-se o fluxo até a sua homologação pelo 

Dirigente Regional de Ensino. 

Quanto à decisão sobre as atividades a serem desenvolvidas no Dia do Professor 

(15/10/2018), informamos que esta ficará sob responsabilidade do Conselho de Escola, com 

base no Artigo 5º da Resolução SE nº 57, de 6 de dezembro de 2017, e do Decreto Federal nº 

52.682, de 14 de outubro de 1963. 

Para os casos das unidades escolares que optarem por definir o “Dia do Professor” como 

“não letivo”, salientamos a necessidade do cumprimento dos termos contidos no caput do Artigo 

2º e § 2° do Artigo 3º, da referida Resolução SE nº 57, de 6-12-2017, destacados a seguir, por 

meio dos quais estabelecem: 

 

Artigo 2º - As escolas estaduais deverão organizar seu calendário de 

forma a garantir, na implementação da proposta pedagógica, o mínimo 

de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária 

anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino, 

respeitadas a proporcionalidade a mútua correspondência nos cursos 

que adotam a organização semestral. 

Artigo 3º - Considera-se como de efetivo trabalho escolar toda 

atividade de natureza pedagógica, planejada, organizada, estruturada e 

coerentemente articulada aos princípios, objetivos e metas estabelecidos 

pela proposta pedagógica da escola, devidamente inserida no plano 

escolar, e que, centrando sua eficácia na aprendizagem, se desenvolva 
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em sala de aula e/ou em outros ambientes escolares, sob a orientação e a 

participação de professores e de alunos quando pertinentes. 

§ 1º - É vedada a realização de eventos ou atividades que não estejam 

previstos na programação do calendário escolar. 

§ 2º - Os dias de efetivo trabalho escolar, constantes da 

programação do calendário, que, por qualquer motivo, deixarem de 

ocorrer, deverão ser repostos, podendo essa reposição se realizar, 

inclusive, aos sábados. 

 

Quaisquer dúvidas, solicitamos que as enviem ao Centro de Matrícula, por meio do 

seguinte endereço eletrônico: cgeb.dgrem.cemat@educacao.sp.gov.br. 

Desde já agradecemos a costumeira colaboração. 

 

 

  

Informação nº 2: Banca de Avaliação da 5ª FeCEESP 

 

 
Sr(a) Responsável pela FeCEESP nas DE, 

 

Informamos que a 5ª FeCEESP (Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo) 

realizará sua Banca de Avaliação Final nos dias 02/04, 05/04 e 06/04, nos períodos da manhã e 

da tarde. As equipes dos 30 projetos finalistas deverão comparecer às Diretorias de Ensino da 

sua região para apresentarem os trabalhos e participarem dessa última etapa. 

As sessões poderão ser transmitidas para as respectivas escolas via streaming, caso seja 

de interesse das Unidades Escolares. Cada sessão terá duração de 25 minutos, sendo distribuídos 

da seguinte forma: 10 minutos para apresentação dos estudantes e 15 minutos para arguição da 

banca de avaliadores.  

Segue abaixo planilha com dias e horários das apresentações: 

 

DGREM/CEMAT 

mailto:cgeb.dgrem.cemat@educacao.sp.gov.br
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Banca de Avaliação dia 02/04/2018 - MANHÃ 
> Diretoria de Ensino Projeto Horário 

1 Centro Oeste MASTER: Janela Inteligente: Sistema 
de Controle de Temperatura e 
Iluminação em Edificações 

9h20min às 9h50min 

2 Centro Oeste MASTER: Reutilização de Pneus em 
isolante térmico residencial 

9h50min às 10h20min 

3 Mogi das Cruzes MASTER: Visão além do alcance - 
Aparelho para auxilio de portadores de 
deficiências visuais 

10h20min às 10h50min 

4 Mogi das Cruzes MASTER: Uso de material orgânico 
como filtro de resíduos de óleo vegetal  

10h50min às 11h20min 

5 Ribeirão Preto JÚNIOR: Controle biológico de 
Brevicoryne brassicae (Pulgão) pelo 
fungo Metarhizium anisopliae na horta 
da E.E. Bairro Francisco Castilho. 

11h20min às 11h50min 

 

Banca de Avaliação dia 02/04/2018 - TARDE 
> Diretoria de Ensino Projeto Horário 

1 Piracicaba MASTER: Energia Solar Concentrada 
(ESC) na escola, a experimentação 
utilizando materiais reutilizáveis, uma 
análise e possibilidades para todos 

14h às 14h30min 

2 São Bernardo do 
Campo 

MASTER: Monitor Cardíaco com 
aplicativo de "smartphone" para cães  

14h30min às 15h 

3 São Bernardo do 
Campo 

JÚNIOR: Reutilização de Materiais 
para Produção de Galão de Água com 
enchimento e revestimento térmico 

15h às 15h30min 

4 Bragança Paulista MASTER: Diagnóstico em árvores pela 
análise da emissão de ondas sonoras. 

15h30min às 16h 

5 Bragança Paulista MASTER: Manjericão contra o Aedes 
aegypti – Atividade larvicida do extrato 
de Ocimum Basilicum L. em larvas de 
Aedes aegypti L. 

16h às 16h30min 

 

Banca de Avaliação dia 05/04/2018 - MANHÃ 
> Diretoria de Ensino Projeto Horário 

1 Limeira MASTER: Colágeno e Curcumina: 
uma opção para úlcera de pressão 

9h20min às 9h50min 

2 Limeira MASTER: Desenvolvimento da telha 
ecológica de baixo custo à base do 
bagaço da laranja (Citrus sinensis 
(I.) osbeck) e a caracterização do 
seu potencial de aplicação em 
habitações de interesse social. 

9h50min às 10h20min 

3 Piraju MASTER: Avaliação da qualidade da 
água dos afluentes do Rio 
Paranapanema no município de 
Piraju/SP através do teste de cebola 
(Alliun cepa) e Análise Ambiental 

através do Mapeamento Participativo 

10h20min às 10h 50min 

4 Piraju MASTER: Bioprospecção de 
microrganismos degradadores de 
polímeros de poliestireno (isopor). 

10h50min às 11h20min 

5 Marília JÚNIOR: Tinta atóxica: Pinte e se 
divirta sem riscos 

11h20min às 11h50min 
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Banca de Avaliação dia 05/04/2018 - TARDE 
> Diretoria de Ensino Projeto Horário 

1 Fernandópolis JÚNIOR: Verruga? Não mais! O 
Albemuchus Esculetus é eficaz. 
Introdução do Albemuchus Esculetus 
na produção de um creme para as 
verrugas comuns 

14h às 14h30min 

2 Fernandópolis JÚNIOR: Estudo da ação da Mentha 
villosa e da Curcuma longa no 
combate a bromidrose plantar 

14h30min às 15h 

3 Jundiaí MASTER: Caracterização das tocas 
que ocorrem na serra do japi - 
Reserva biológica Municipal de 
Jundiaí-SP 

15h às 15h30min 

4 Votuporanga MASTER: Fabricação de Bandejas 
Biodegradáveis à base de cascas de 
Coco Verde, tendo em vista a 
perspectiva de aumento expressivo 
da produção e consumo de Coco 
Verde. 

15h30min às 16h 

5 Votuporanga JÚNIOR: Cocho móvel inteligente e 
de baixo custo 

16h às 16h30min 

 

Banca de Avaliação dia 06/04/2018 - MANHÃ 
> Diretoria de Ensino Projeto Horário 

1 Andradina MASTER: Energia Solar Fotovoltaica 
em Escola Estadual 

9h20min às 9h50min 

2 Campinas Leste MASTER: Da nascente água 
corrente, a história e destino de uma 
mina 

9h50min às 10h20min 

3 Caieiras MASTER: Falhas & Vírus 10h20min às 10h50min 

4 Assis JÚNIOR: Adubação de horta a partir 
de resíduos orgânicos de Tilápias 
(Oreochromis niloticus): Uma 
experiência econômica e sustentável 

10h50min às 11h20min 

5 Assis JÚNIOR: Teste de qualidade de 
vassouras construídas com garrafas 
PET: avaliação da durabilidade e 
eficácia. 

11h20min às 11h50min 

6 Taubaté MASTER: Jogo do Explorador 
Espacial: Jogo Digital Inclusivo para 
auxiliar na aprendizagem de 
Astronomia na Educação Básica 

11h50min às 12h20min 

 

Banca de Avaliação dia 06/04/2018 - TARDE 
> Diretoria de Ensino Projeto Horário 

1 Taubaté MASTER: Dispositivo sensorial de 
auxílio à mobilidade de deficientes 
visuais 

14h às 14h30min 

2 Bauru MASTER: O Bebedouro 
Automatizado: Uma proposta de 
reuso da água utilizando o micro 

programador Arduino 

14h30min às 15h 

3 Araçatuba JÚNIOR: Arduino e a educação de 
trânsito para bicicletas em 
Guararapes - SP   

15h às 15h30min 

4 Santo André MASTER: Enxaguante Bucal de 
Stryphnodendron adstringens 
(Barbatimão) 

15h30min às 16h 
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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, entrar em contato com a equipe gestora da 5ª 

FeCEESP por e-mail ana.sallares@educacao.sp.gov.br; carolina.batista@educacao.sp.gov.br; 

eleuza.guazzelli@educacao.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 3: Parlamento Jovem Brasileiro 2018 

 

Srs. Dirigentes e Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos (PCNP), 

 

Informamos que as inscrições para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2018 

terão início no dia 28 de março e irão até 28 de maio. 

O PJB é uma oportunidade para que jovens do Ensino Médio de todo o país possam 

experimentar a jornada de trabalho dos deputados federais, com a diplomação, posse e exercício 

do mandato como “Deputados Jovens”, durante cinco dias, na Câmara dos Deputados, em 

Brasília. Os custos com a viagem, hospedagem e alimentação serão subsidiados pela Câmara dos 

Deputados. 

O grande objetivo do PJB é fomentar nas escolas a discussão de temas como política, cida-

dania e participação popular, entre outros, tais como: 

• Possibilitar aos estudantes selecionados a vivência do papel do Deputado Federal, desde 

o processo de elaboração das leis até seu debate e aprovação/rejeição, promovendo a 

reflexão e a construção conjunta de soluções possíveis para questões nacionais; 

• Propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina dos trabalhos 

legislativos na Câmara dos Deputados, difundir o processo democrático e despertar para a 

reflexão crítica e a participação política. 

CEFAF/Equipe de Ciências da Natureza 

 

mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
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• Difundir os conhecimentos sobre o papel do Legislativo entre os estudantes de Ensino 

Médio; 

• Gerar iniciativas de educação para a democracia nas escolas, em âmbito nacional; 

• Incentivar o olhar crítico dos jovens para os problemas vivenciados em sua realidade; 

• Promover a reflexão sobre democracia e cidadania dos jovens participantes; 

• Desenvolver habilidades de argumentar, debater e buscar o consenso; 

• Desenvolver valores de respeito à diversidade, ética, inclusão, tolerância e busca do bem 

comum.  

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

• Ter entre 16 e 22 anos até 31/12/2018 (ou seja, só podem participar do PJB quem nasceu 

entre 1996 e 2002); 

• Estar matriculado(a) e frequentando regularmente a 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio, em 

escolas públicas ou particulares, ou matriculado no 2º, 3º ou 4º anos do Ensino Técnico 

integrado ao Ensino Médio; 

• Não ter participado como “Deputado Jovem” em nenhuma outra edição do PJB.  
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Para participar, acesse a Ficha de Inscrição na página do PJB, no Portal da Câmara dos 

Deputados (www.camara.leg.br/pjb) e preencha com atenção e de forma completa todas as 

informações. Anexe os seguintes documentos à sua Ficha de Inscrição:  

1. Projeto de lei elaborado por você.  

2. Cópia de documento de identidade válido e legível; 

3. Termo de autorização do responsável, devidamente assinado, caso você tenha menos de 

18 anos. O modelo do Termo de Autorização está disponível no site juntamente com a 

Ficha de Inscrição; 

4. Declaração de que está matriculado(a) regularmente no Ensino Médio/Técnico. Atenção, 

peça à Unidade Escolar que emita uma declaração de matrícula com a data provável de 

conclusão do Ensino Médio. 

Os documentos devem ser encaminhados até o dia 28/05 exclusivamente para o e-mail  

saopaulo.pjb2018@gmail.com 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

A equipe responsável pelo programa selecionará 44 Projetos de Lei mediante análise dos 

critérios listados na Tabela 1. Para cada um dos 3 critérios, uma nota de 0 (zero) a 3 (três) será 

atribuída, sendo: 0 (zero): ruim; 1 (um): regular; 2 (dois): bom; e 3 (três): ótimo. 

 
Tabela 1.  

Nota Estadual NE = (NP1 + NP2 + NP3) / 0,18. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios, nesta ordem:1. Maior nota no quesito 
Justificação da Proposição;2. Maior nota no quesito Relevância/mérito da proposição para a sociedade;3. Aluno cursando o último ano do Ensino 
Médio ou Técnico;4. Maior idade. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL  
 

PESO PARA 
CADA 
CRITÉRIO 

  

P1- JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 
A justificação ou justificativa é a parte final da proposição em que o 
candidato a deputado jovem apresenta as razões e os argumentos que 
justificam a matéria proposta. Nesse quesito, deverá ser avaliada a 
qualidade o aprofundamento da justificação apresentada. 

 
 

3 
 

P2- RELEVÂNCIA/MÉRITO DA PROPOSIÇÃO PARA A SOCIEDADE 
Busca-se avaliar, neste critério, se a proposição apresenta grande valor, 
relevância, mérito para a sociedade. 

 

2 

P3- TÉCNICA LEGISLATIVA (ADEQUAÇÃO AO GÊNERO TEXTUAL) 
Avalia-se, neste critério, se há adequação ao gênero textual, ou seja, se a 
proposição apresenta texto estruturado em forma de proposição legislativa, 
conforme os modelos apresentados no anexo ao Manual de Procedimentos. 

 

1 

http://www.camara.leg.br/pjb
mailto:saopaulo.pjb2018@gmail.com
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Para mais orientações, sugerimos os seguintes links:  

• Orientações de como elaborar um Projeto de Lei podem ser encontradas no site da Câmara 

dos Deputados: https://goo.gl/mgtcLw 

• Orientações de como trabalhar o Projeto de Lei em sala de aula podem ser encontradas no 

site da Câmara dos Deputados: https://goo.gl/zw1QBd 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com os Coordenadores do Programa: 

Sergio Luiz Damiati; sergio.damiati@educacao.sp.gov.br; Telefone (11) 3866-0648  

Emerson Costa; emerson.costa@educacao.sp.gov.br; Telefone (11) 3866-0650 

 

 

 Informação nº 4: 11º Encontro ISMART com Educadores da Rede 
Pública  

 
Esta informação é válida para as Diretorias de Ensino: Centro, Centro-Oeste, Centro-Sul, Leste 1, Leste 

2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Carapicuíba, Diadema, Itapevi, São José dos 

Campos, Sorocaba, Taboão da Serra e Votorantim.   

 

 No dia 07/04, no Expo Center Norte (São Paulo-SP), acontecerá o 11º Encontro ISMART 

com Educadores da Rede Pública, tendo como temática “Altas Habilidades: o papel do 

professor no desenvolvimento de alunos talentosos” (acesse aqui o convite).  

O ISMART - Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos - é uma 

instituição de direito privado, sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é a oferta de bolsas de 

estudos em escolas da rede privada para os alunos de alto potencial cognitivo, oriundos de 

camadas socioeconômicas menos favorecidas, mediante a implementação dos Projetos “Bolsa 

Talento” e “Alicerce”. 

O evento contará com a presença da professora Angela Virgolim (UnB), uma das referências 

nacionais na área das Altas Habilidades/Superdotação. Todos os participantes receberão 

certificado, além de material técnico sobre o tema. Na ocasião, também serão homenageados os 

alunos que, neste ano, ingressaram no ensino superior (arquivo anexo) e que participaram do 

último processo seletivo do instituto, bem como seus respectivos professores.  

CEFAF 

https://goo.gl/mgtcLw
https://goo.gl/zw1QBd
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.costa@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1LOvpJOw4NrF31L40NFkzGmLzs7PmVWU3
https://drive.google.com/open?id=1EtEMEPFRuhOC1U0yxVOSlq1J9iN7xj-0
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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site até o dia 05/04: 

http://www.ismart.org.br/encontro-educadores. Ao fazer a inscrição os educadores podem 

ainda deixar perguntas para a convidada responder no evento. 

Assim sendo, solicitamos a divulgação do evento junto às escolas vinculadas às suas 

respectivas Diretorias de Ensino.  

 

 

 Informação nº 5: V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente – CNIJMA  

 

Srs. Dirigentes, Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos,  

Apesar da alteração dos prazos no calendário do MEC referente à V Conferência Nacional 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – CNIJMA, informamos que as datas do evento no Estado de 

São Paulo não foram alteradas. Seguem abaixo: 

• Conferência nas Escolas: envolve toda a comunidade escolar, sem restrição de faixa 

etária e ano/série. No entanto, os delegados e seus suplentes escolhidos deverão estar 

cursando o Ensino Fundamental, Anos Finais, e ter entre 11 anos e 14 anos no período da 

etapa final da V CNIJMA. A data limite para a realização dessa etapa é 31 de março. 

• Conferência Municipal/Regional: trata-se de uma etapa opcional, que aprofundará o 

tema a partir da perspectiva local e regional. Por esse motivo, não há data específica 

para sua realização. 

• Conferência Estadual:  aprofundará os estudos e diálogos sobre a temática, propiciando 

um espaço de intercâmbio e troca de conhecimentos. Nessa etapa, que deve acontecer 

até o dia 9 de maio, será realizada a escolha da delegação e de um projeto de ação para 

representar o Estado na Conferência Nacional. 

• Conferência Nacional: entre os dias 15 e 19 de junho, acontecerá um encontro que 

reunirá os delegados e delegadas de todos os Estados que já debateram o tema água em 

CPRESP/PARCERIAS 

http://www.ismart.org.br/encontro-educadores
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suas escolas. Nessa etapa, os estudantes aprofundarão o tema, socializarão os projetos, 

participarão de oficinas e de atividades culturais. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sérgio Damiati, através do e-mail 

sergio.damiati@educacao.sp.gov.br , ou Andreia Cardoso, através do e-mail 

andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

 

 

 Informação nº 6: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas - OBMEP 2018 

 

Prezados, 

 

Informamos que o vídeo de divulgação da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas - OBMEP 2018 já está sendo exibido nas principais emissoras de televisão do 

país! Clique no link abaixo e assista ao vídeo de divulgação: 

http://server22.obmep.org.br:8080/media/servicos/recursos/1467609.o   

Lembramos que as inscrições se encerram em 02/04. Para inscrever a sua escola, clique 

no link a seguir e siga as instruções: http://www.obmep.org.br/selecaoEscola.do 

Solicitamos ampla divulgação. Contatos: 

joao.vitalino@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0645 

otavio.yamanaka@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0644 

vanderley.aparecido@educacao.sp.gov.br (11) 3866-0639 

maria.pagan@educacao.sp.gov.br (11)3866-0635 
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