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Informação nº 1: Atualização dos dados dos interlocutores de 
Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) – até 27/04 

  

Prezado(a) Senhor(a) Dirigente Regional de Ensino, 

A Educação para as Relações Étnico-Raciais tem como base as leis federais nº 10.639/03 e 

11.645/08, que estabelecem as diretrizes da educação nacional para incluir no currículo a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena”.  

Com o intuito de garantir a sua implementação, o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), 

do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), solicita a atualização dos dados do(a) PCNP e 

do(a) Supervisor(a) de Ensino, Interlocutores de Educação para as Relações Étnico-raciais 

(ERER) que atuam nas Diretorias de Ensino e, também, uma breve sondagem de ações referente 

à temática. 

Para proceder à atualização dos dados e a descrição das ações, clique aqui. Solicitamos 

que o formulário seja preenchido até 27/04. 

Agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

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

renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br  

 

 

 
Informação nº 2: Monitoramento do Programa Mais Alfabetização 

 

Prezados interlocutores do Programa Mais Alfabetização,  

 

Informamos que o Monitoramento do Programa Mais Alfabetização (CAEd/Mais 

Alfabetização) está disponível no PDDE Interativo. Para o preenchimento do CAEd, o gestor da 

escola deverá acessar a Plataforma do PDDE Interativo, com o CPF e a senha de Gestor e clicar 

em “Mais Alfabetização >> Principal >> Acessar sistema de Monitoramento Mais Alfabetização”. 

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC 

 

https://goo.gl/forms/Ai4zzOkuS40FZEgb2
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Informamos, ainda, que a seleção dos Assistentes de Alfabetização, conforme Perfis 

mencionados no Boletim 235, do dia 02/04/2018, e de responsabilidade da escola participante 

do Programa, deverá apresentar um Plano de Trabalho e/ou Projeto de Alfabetização a ser 

cadastrado no CAEd. Caberá à escola responder no sistema de Monitoramento do Mais 

Alfabetização (CAEd) quais os critérios que foram utilizados para fazer essa seleção.  

Esclarecemos ainda que não será necessário realizar a coleta de classes para o cadastro 

de alunos da Secretaria, pois as atividades não ocorrerão no contraturno. 

Dúvidas pertinentes ao preenchimento do sistema deverão ser encaminhadas para o e-mail 

suporte@caed.ufjf.br. 

Outras dúvidas, entrar em contato com a equipe dos Programas MEC:  

Luciana Virgilio de Souza: luciana.souza@educacao.sp.gov.b; 

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

 

 

 

 Informação nº 3: Videoaulas sobre Histórias e Culturas Indígenas na 
escola 

 

 

Prezado(a) Senhor(a) Dirigente Regional de Ensino, 

Por conta das possíveis abordagens da temática indígena no mês de abril, o Núcleo de 

Inclusão Educacional – NINC, do Centro de Atendimento Especializado – CAESP, tem a satisfação 

de reapresentar o conjunto de 11 videoaulas sobre “Histórias e Culturas Indígenas na Escola”, 

conduzidas pelo Prof. Dr. Giovani José da Silva, da UNIFAP (Universidade Federal do Amapá) e da 

UFF (Universidade Federal Fluminense), especialista no assunto e ex-aluno de escola pública do 

Estado de São Paulo, com a participação especial da Profa. Dina Padilha (DE Guarulhos Sul).   

As aulas, divulgadas anteriormente no Boletim CGEB nº 232, de 12 de março de 2018, são 

conduzidas em um tom agradável de conversa direta e franca com os(as) docentes. A sequência 

temática e as sugestões de leitura, escolhidas de forma cuidadosa, trilham caminhos que 

apontam diversas possibilidades de se trabalhar as questões indígenas na sala de aula, a partir de 

um olhar “desnaturalizado”, que além de combater preconceitos e estereótipos, valoriza o que 

CGEB/DEGEB/CPRESP 

https://drive.google.com/open?id=12QDqwx47-ocnx6Z4FNU5N-CbmH9kSXWa
mailto:suporte@caed.ufjf.br
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.b
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1iBI0DMM1T5OQfP6VJ8P-itpARZ16816w
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os povos indígenas têm de melhor a nos ensinar.  

Desta forma, esperamos que as equipes pedagógicas das DE utilizem o material (vídeos e 

as sugestões de leitura) no sentido de não só visar a implementação da Lei Federal 11.645/2008, 

como também a de construir práticas pedagógicas, críticas e reflexivas, sobre os povos indígenas 

e suas relações socioambientais e políticas. Acesse aqui o vídeo.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com Julieth Melo ou Uiara Araújo, da equipe NINC: 

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

 

 

 Informação nº 4: Reserva técnica do PNLD - até 18/04 - e livro 
“Aprender, Muito Prazer!”  

 

Senhores Dirigentes, Supervisores e membros do Núcleo Pedagógico,   

 

Solicitamos que informem a todas as unidades escolares de sua jurisdição que a ferramenta 

de solicitação de reserva técnica (RT) de livros didáticos do PNLD está disponível no sistema 

PDDE Interativo, pelo site http://pddeinterativo.mec.gov.br. Para acessar o pedido de RT a escola 

deverá, em primeiro lugar, ofertar, na aba de remanejamento, ao menos um livro para 

desbloqueio. Os quantitativos requeridos serão submetidos a análise de consistência e posterior 

validação pelo órgão central. O sistema ficará aberto até 18/04. 

As escolas de sua DE que receberam a obra de alfabetização matemática, da Editora Base, 

“Aprender, Muito Prazer! ”, com supressão de páginas na impressão, deverão enviar um e-mail 

para livrodidatico@fnde.gov.br , informando o nome completo da escola, o código INEP (35 + 

código CIE), a quantidade de livros com problema e anexar fotos do material.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com Ítalo DE Aquino, da equipe CEFAF: 

ítalo.aquino@educacao.sp.gov.br  

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ois_SKbNuloE6r6_pmdMwD2ybasZaBZf/view?usp=sharing
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
mailto:livrodidatico@fnde.gov.br
mailto:ítalo.aquino@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 5: Envio de material da OT “Nova Matriz da Escola de 
Tempo Integral – ETI” 

Esta informação destina-se às  Diretorias  de Ensino de Andradina, Araçatuba, Assis, Barretos, Birigui, 

Campinas Leste, Capivari, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro Sul, Fernandópolis, Guaratinguetá, 

Jales, Votuporanga, Guarulhos Norte, Itapecerica da Serra, Itararé, Itu, Jaú, Leste 1, Leste 4, Leste 5, 

Marília, Mauá, Miracatu, Santo André, Adamantina, Jaboticabal, Mirante do Paranapanema, Mogi Mirim, 

Pirassununga, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa 

Vista, São Vicente, Taubaté, Taquaritinga, Tupã 

 

Prezado Supervisor de Ensino e Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico, 

  

Disponibilizamos o material utilizado na Orientação Técnica “Nova Matriz da Escola de 

Tempo Integral – ETI”, referente à Resolução SE nº 60 de 07-12-2017, ocorrida nos dias 10/04 e 

11/04 (convocação nº 23/2018). O material pode ser acessado pelo link  https://bit.ly/2HjLu3V 

(copiar e colar no navegador Google Chrome). 

Agradecemos a presença de todos na OT e desejamos bom trabalho! 

 Em caso de dúvidas,  entrar em contato com o Coordenador da Jornada Estendida, Vagner 

Bacarim. E-mail: vagner.bacarim@educacao.sp.gov.br 

 

 

 Informação nº 6:  Inscrições abertas para 5ª edição do Prêmio 
Respostas para o Amanhã – até 25/06 

 
Ao Diretor do Núcleo Pedagógico e PCNP da Área de Ciência da Natureza e Matemática, 

 

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, uma 

iniciativa da Samsung, com coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e parceria da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca), da 

Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e com o apoio do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed). 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

 

https://bit.ly/2HjLu3V
mailto:vagner.bacarim@educacao.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 7 de 14 

 

 O objetivo é estimular estudantes e professores do Ensino Médio de escolas públicas a 

desenvolverem soluções sustentáveis para melhorar o lugar onde vivem, integrando 

conhecimentos da área de Ciências da Natureza e Matemática aos projetos inovadores em prol 

da sociedade e de suas comunidades. 

 Cada projeto deverá ser desenvolvido por uma turma de estudantes (grupo composto 

por qualquer quantidade de integrantes que estejam, necessariamente, matriculados na mesma 

série do Ensino Médio) e até três professores, sendo um professor orientador, que, 

obrigatoriamente, deverá lecionar nas áreas das Ciências da Natureza ou da Matemática, e 

outros dois professores parceiros, que poderão lecionar em outras áreas, como Linguagens e 

Códigos e Ciências Humanas.  

As inscrições serão realizadas até 25 de junho pelo professor orientador. 

Mais informações podem ser obtidas por meio dos links indicados a seguir: 

• Site www.respostasparaoamanha.com.br 

• Facebook: https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha 

• Instagram: https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha 

• Regulamento: https://respostasparaoamanha.com.br/regulamento-2018 

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com Renata Cristina de 

Andrade Oliveira ou Ana Joaquina Sallares por e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br / 

ana.sallares@educacao.sp.gov.br e por telefone (11)3866-0636 / (11) 3866-0638. 

CGEB/DEGEB/CEFAF  

 

 Informação nº 7:  Questionário: levantamento das ações para a 
reinserção dos professores readaptados – até 23/04   

 
Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

Tendo em vista o retorno dos profissionais readaptados à sala de aula, a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica (CGEB) solicita o preenchimento de um questionário sobre as 

http://www.respostasparaoamanha.com.br/
https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha
https://respostasparaoamanha.com.br/regulamento-2018
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
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ações que estão sendo desenvolvidas pela DE quanto à reinserção desses profissionais na prática 

pedagógica. Para responder a pesquisa, clique neste link. O prazo vai até 23/04.   

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sandra Pereira Mendes:  

sandra.mendes@educacao.sp.gov.br  

 

 
 

 

 
Informação nº 8:  Curso “Atendimento Escolar e Medidas 
Socioeducativas” – 1ª Edição/2018 

 
Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

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 

“Atendimento Escolar e Medidas Socioeducativas”, 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 adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativas: reflexões teóricas e práticas docentes – 1ª 

Edição/2018”, é resultado de uma iniciativa da equipe NINC e tem por objetivo atender 

demandas de formação especializada e o disposto nas “Diretrizes Nacionais para o atendimento 

escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas” (Resolução do 

Conselho Nacional de Educação CNE/CEB nº 3/2016), que contemplam medidas em meio 

fechado (como é o caso de alunos que estão em classes nos Centros da Fundação CASA) e em 

meio aberto (como alunos em cumprimento de Liberdade Assistida – LA, em toda a rede).  

Segue quadro-resumo abaixo: 

 Natureza do curso: atualização, a distância (autoinstrucional, sem tutoria).  

 Carga horária: 90 horas, distribuídas em 6 Módulos. 

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

 Período de inscrições: acompanhar abertura no site da EFAP.  

CGEB/DEGEB 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPWuydL0BSGSkh9v-ysRwGTzQDhdQQcp9VxcP2O4Br_JNV7w/viewform
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
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 Período de realização do curso: 15/05 a 30/08/2018 no AVA/EFAP.   

 Mais informações no site: 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8623 

Pedimos que as Diretorias de Ensino divulguem amplamente esta informação aos seus 

profissionais e a todas as Unidades Escolares.  

Agradecemos e nos colocamos à disposição! 

Equipe CGEB:  cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

Carolina Bessa: carolina.bessa@educacao.sp.gov.br  

Telefone: (11) 3866- 0711 

 

 

 Informação nº 9:  Orientações sobre perfis e senhas da SED para 
servidores da Fundação CASA e SAP 

Esta orientação destina-se às Diretorias de Ensino que possuem atendimento escolar em classes 
nas Unidades Prisionais (SAP) e nos Centros Socioeducativos (Fundação CASA) 
 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por meio do Núcleo de Inclusão 

Educacional (NINC), e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 

(CIMA) encaminham orientações que devem ser observadas pelas DE e escolas vinculadoras 

sobre o acesso de servidores das unidades da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e 

da Fundação CASA à consulta e realização de matrículas no Sistema da Secretaria de Estado da 

Educação (SEE). 

Tratam-se de orientações gerais para a Rede Estadual de Ensino, que visam reiterar a 

autonomia e a responsabilidade das DE e escolas vinculadoras. 

SOBRE O PERFIL DE ACESSO: o perfil de acesso com login e senha específicos 

disponibilizado para servidores das unidades prisionais da SAP e dos Centros da Fundação CASA, 

é destinado, via de regra, à consulta de matrículas na Secretaria Escolar Digital (SED).  

• O login é por escola no seguinte padrão: ee + código CIE (ex: ee12345) e a senha é 

cadastrada pela escola após alteração da senha inicial. O perfil de acesso é o da Escola 

Vinculada. Esse perfil é exclusivamente de consulta. O login e a senha inicial de cada 

escola foi enviado individualmente para cada DE no Informativo SED 058 - 2016 - Login e 

Senha - Escolas Municipais, Privadas e Vinculadas 016, de 23/11/2016.  

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8623
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.bessa@educacao.sp.gov.br
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• Todos os procedimentos realizados no Sistema Cadastro de Alunos, como por exemplo 

a alteração dos dados pessoais dos alunos, competem aos servidores da Rede Estadual de 

Ensino (SEE) – escola vinculadora e/ou Diretoria de Ensino responsável pela jurisdição.  

• A senha é pessoal e intransferível. A escola pode optar, em sua autonomia e parceria 

local, em disponibilizar a senha de matrículas aos parceiros, para apoio na realização dos 

procedimentos. Porém, a responsabilidade pelas inserções e exclusões permanece 

legalmente como sendo da escola vinculadora.  

• É imprescindível que a escola e a DE responsável repassem e atualizem, sempre que 

necessário, todas as orientações sobre acesso ao Sistema aos parceiros envolvidos 

(Unidade prisional ou Centro socioeducativo, conforme o caso), por meio de mensagens 

institucionais, documentos, tutoriais e reuniões informativas, como entender mais 

adequado. Isto porque, a responsabilidade pela matrícula, prontuários, vida escolar e 

emissão de documentos escolares é da escola vinculadora da Rede Estadual de Ensino. 

ACOMPANHAMENTO PELA ESCOLA VINCULADORA E DIRETORIA DE ENSINO: a escola 

vinculadora e a Diretoria de Ensino devem realizar sistematicamente o acompanhamento das 

matrículas, inserções e exclusões no Sistema, dos estudantes em privação de liberdade, no 

sistema prisional e no sistema socioeducativo. Recomendamos que seja realizado o 

acompanhamento sistemático (semanal ou quinzenal), pelos gestores da escola e/ou DE, das 

inclusões e exclusões realizadas, em diálogo permanente entre servidores e parceiros em âmbito 

local, atentando-se para as questões administrativas e pedagógicas envolvidas no atendimento 

escolar e registros de vida escolar dos estudantes.  

Solicitamos que as Diretorias de Ensino repassem estas orientações a todas as escolas 

vinculadoras de classes de EJA no sistema prisional/SAP e de classes nos Centros da Fundação 

CASA (CI e CIP) sob sua jurisdição, bem como aos parceiros locais e regionais.  

Agradecemos e colocamo-nos à disposição! 

Equipe: cima.deinf@educacao.sp.gov.br 

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

 

 

 Informação nº 10:  Videoconferência sobre transposição da 
linguagem literária para a linguagem da animação e do cinema – 
Projeto Mediação e Linguagem 

 

Aos colaboradores do Projeto Mediação e Linguagem (Escolas e Diretorias de Ensino), 

CIMA e CGEB/CAESP/NINC 

mailto:cima.deinf@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Com o objetivo de orientar os trabalhos sobre a transposição da linguagem literária, a 

partir da leitura de obras, para a linguagem da animação, com a elaboração de roteiro, 

storyboard, vídeo e animação por professores e alunos, informamos que será transmitida uma 

videoconferência (VC) dia 19/04, às 11h.  

Os videoconferencistas serão: Angela Baltieri, da Equipe Técnica Curricular de Língua 

Portuguesa, e Gilberto Caron, especialista de Educação para a Mídia. 

A VC “Linguagens: Produção de curtas e animação” será transmitida também por 

streaming pelo site da Rede do Saber  http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/ e a interação 

poderá ser feita pelo e-mail faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Angela Baltieri: 

angela.baltieri@educacao.sp.gov.br 

 

 

 Informação nº 11:  Vacinação contra Sarampo – o que você precisa 
saber 

 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

Com o objetivo de orientar quanto à prevenção do sarampo nas escolas, encaminhamos o 

documento “O que você precisa saber sobre o sarampo?”, elaborado pela Divisão de Doenças de 

Transmissão Respiratória/Centro de Vigilância Epidemiológica/Divisão de 

Imunização/Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Trata-se 

de texto voltado para educadores, estudantes, comunidade escolar, pais e responsáveis, que 

apresenta informações sobre o sarampo: transmissão, sintomas, tratamento e prevenção. 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as campanhas de vacinação e a vacinação 

de rotina levaram à interrupção da transmissão do vírus do sarampo no Brasil no ano 2000. No 

entanto, o sarampo ainda é comum em outros países, como os da Europa e da África, o que 

possibilita o risco de importação para o Brasil do vírus destes locais onde o controle do sarampo 

ainda não existe. Os casos de sarampo identificados no país indicam que os doentes não eram 
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vacinados e contraíram o sarampo ou foram infectados por pessoas que haviam viajado ao 

exterior. 

Assim, considerando-se a situação epidemiológica atual do sarampo em nível 

mundial e nacional, destacamos a importância das estratégias de prevenção, incluindo medidas 

de higiene pessoal e do ambiente, bem como a vacinação.  

Além da leitura e divulgação do documento, indicamos a consulta ao link do Centro 

de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”, da Secretaria de Estado da Saúde, no 

qual encontram-se informações adicionais sobre imunização de rotina contra sarampo e outras 

doenças virais.  

Recomendamos ainda atenção às orientações sobre o Calendário Vacinal e 

destacamos a importância da verificação da Carteira de Vacinas dos estudantes do Estado de 

São Paulo.  

Eleuza Guazzelli: eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br Telefone: 3866-0641 

Gisele Mathias: gisele.mathias@educacao.sp.gov.br Telefone: 3866-0642 
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 Informação nº 12:  Cerimônia de Premiação da 5ª Feira de Ciências 
das Escolas Estaduais de São Paulo - FeCEESP 

 

Prezado(a) Sr.(a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

Parabenizamos os estudantes, professores (as), gestores (as) e equipes das Diretorias de 

Ensino pela participação, empenho e dedicação em todas as etapas da 5ª Edição da Feira de 

Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo – FeCEESP! 

Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo para a Cerimônia de Premiação da 5ª 

FeCEESP. Para acessar o convite, clique aqui. 

Informamos que a cerimônia será transmitida ao vivo, pela Rede do Saber, por meio do site 

http://www.rededosaber.sp.gov.br.  

Em caso de dúvidas, 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, 

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
https://drive.google.com/open?id=1ARFp-DZvAHNk3NyA3Gi34CbKPw78eaJB
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
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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 13:  Inscrições para o ENCCEJA – Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – até 27/04 

Esta informação destina-se a todas as Diretorias de Ensino com escolas que mantêm cursos de 

EJA, incluindo os CEEJA 

 

Prezado(a) Sr.(a) Dirigente Regional de Ensino, 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), do Centro de Atendimento 

Especializado (CAESP), da CGEB, e o Departamento de Avaliação Educacional (DAVED), da CIMA 

comunicam que as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos - ENCCEJA 2018 estarão abertas no período de 16 a 27/04/18. Neste ano, o 

exame será aplicado para certificação do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e as provas 

serão realizadas em 05/08/18, conforme cronograma do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC. 

Para participar do Exame, o candidato que visa obter certificado do Ensino Fundamental 

deve ter no mínimo 15 anos completos na data da realização da prova e, para certificação no 

Ensino Médio, no mínimo 18 anos completos na data da prova. 

Em relação ao ENCCEJA PPL (para pessoas privadas de liberdade), a publicação do edital 

pelo INEP está prevista para 07/08. 

Para subsidiar os estudos daqueles que têm interesse em fazer o exame, o MEC está 

disponibilizando material de apoio no site: http://portal.inep.gov.br/materiais-para-estudo.  

          Mais informações sobre a aplicação do ENCCEJA poderão ser obtidas no portal do INEP: 

http://portal.inep.gov.br/encceja (copiar e colar o link nos navegadores Google Chrome ou 

Mozilla Firefox). 
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Em caso de dúvidas entrar em contato com Viviane Pedroso Domingues Cardoso: 

Viviane.cardoso@educacao.sp.gov.br 
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