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  Informação nº 1: Projeto Mediação e Linguagem: Videoconferência 
“Ensino de produção textual investindo no projeto de dizer do 
estudante” - 24/04 

 

Às Diretorias de Ensino e Unidades Escolares colaboradoras do projeto Mediação e 

Linguagem, 

 

Nesta terça-feira, 24/04, a partir das 11h, será realizada a videoconferência “Ensino de 

produção textual investindo no projeto de dizer do estudante”, do Projeto Mediação e 

Linguagem, que terá como tema o processo de escrita e das intervenções do professor.  

O objetivo é analisar a linguagem escrita a partir dos saberes e dimensões da prática 

pedagógica. Para essa conversa, contaremos com a participação da Profª Drª Lílian Ghiuro 

Passarelli do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa e do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação da PUC-SP. 

A videoconferência direciona-se aos PCNP de Língua Portuguesa, aos professores da Sala 

de Leitura e de Língua Portuguesa e Professores Coordenadores, de acordo com a programação 

dos núcleos pedagógicos.  

A transmissão também será feita por streaming, pela Rede do Saber. 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 2: Envio de artigos para o 3º Congresso no Apoio ao 
Escolar em Tratamento de Saúde - até 30/04 

 

 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

Conforme divulgado no Boletim CGEB 233, de 19 de março, nos dias 23 e 24 de maio será 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/
mailto:faleconosco@rededosaber.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1T0weRu0QAu6Db1_fNApVkLMSA7p5DjmV/view
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realizado o 3º Congresso do Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em Tratamento de Saúde, 

promovido pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica, em parceria com o Hospital São Paulo e com a Sociedade Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina – SPDM. 

Como parte da programação do Congresso, serão aceitos artigos sobre pesquisas 

concluídas ou em andamento e relatos de experiências associadas a quatro eixos temáticos: 

1. Interface entre Saúde e Educação para o trabalho com alunos em tratamento de saúde 

em diferentes contextos. 

2. Inclusão Escolar do aluno em contínuo tratamento de saúde. 

3. Classes Hospitalares: Currículo X Tecnologias. 

4. Formação Continuada e o Desenvolvimento Pessoal do Professor. 

Os artigos encaminhados serão avaliados pela Comissão Científica do Congresso e, uma 

vez aprovados, serão apresentados na modalidade Pôster no dia do evento e posteriormente 

serão divulgados em um e-book. O número de páginas para a confecção do artigo deve variar 

entre 15 e 20, já considerando resumo e bibliografia. Demais critérios para envio dos trabalhos 

encontram-se no site do Congresso, na aba “Envio de Trabalhos”.  Os trabalhos deverão ser 

encaminhados ao endereço eletrônico congresso.sp.apoioescolar2018@gmail.com até 30/04 

(segunda-feira). Após 10/05, será divulgada no site do Congresso a relação completa dos 

aprovados.  

Lembramos que os alunos também podem participar do evento por meio da Mostra 

#JUNTOSSEMPRE. O Regulamento foi encaminhado por meio de Boletim CGEB nº 236, 

Comunicado Externo SAREG/CGEB nº 44/2018, de 9-04-2018 e no Portal da Educação. 

Solicitamos a ampla divulgação do Congresso junto às escolas vinculadoras de classes 

hospitalares, motivando a participação de gestores e professores. Em caso de dúvidas, entrar em 

contato com: 

Glenda Mello -  glenda.mello@educacao.sp.gov.br  

Gilda Piorino - gilda.piorino@educacao.sp.gov.br 

 

 

https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/
https://goo.gl/3WyTwB
mailto:congresso.sp.apoioescolar2018@gmail.com
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/
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/
https://drive.google.com/open?id=1RWQnWNJgIOCSdmwuVqJsOX8VftpZ2NMI
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/alunos-inscricoes-abertas-para-mostra-juntossempre/
mailto:glenda.mello@educacao.sp.gov.br
mailto:gilda.piorino@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 3: Atualização das Equipes Escolares do Programa 
Ensino Integral via formulário - até 26/04  

 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, Supervisor de Ensino e PCNP responsável pelo 

acompanhamento das escolas do Programa Ensino Integral – PEI, 

 

Em virtude da expansão do Programa Ensino Integral na rede estadual paulista, faz-se 

necessário atualizar as informações das equipes escolares e seus respectivos responsáveis nas DE 

aqui listadas. Assim, pedimos a essas escolas que respondam ao formulário, impreterivelmente, 

até 26/04 (quinta-feira).   

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

Integral, Prof. Vagner Bacarim, pelo e-mail: vagner.bacarim@educacao.sp.gov.br. 

 

 

 Informação nº 4: Prorrogado para 25/04 o prazo para requisição de 
reserva técnica do PNLD 

 

 Senhores Dirigentes Regionais de Ensino, 

 

Solicitamos a máxima deferência de todos em informar as unidades escolares de sua 

Jurisdição, o mais breve possível, que o prazo para demandar Reserva Técnica (RT) do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD foi prorrogado até 25/04 (quarta-feira). As 

escolas poderão registrar seus pedidos na página do PDDE – Interativo por meio do endereço 

eletrônico - http://pddeinterativo.mec.gov.br.  

Destacamos que se trata de recurso público do governo federal e que a RT visa atender a real 

necessidade de seus alunos e professores, não é recomendada a requisição de livros para 

guarda. Segue manual com orientações.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail Ítalo Aquino -

italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

https://drive.google.com/open?id=14a-uwjH8NIvPSaLYU9HU2a0aJs-PUO-w
mailto:vagner.bacarim@educacao.sp.gov.br
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
https://drive.google.com/open?id=1Do-RwA59coOM2m7Zz7sI2J9gyJYnxyHn
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 5:  Levantamento das Ações sobre a Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC) nas Diretorias de Ensino - até 04/05 

 
Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

                 

No dia 06 de março de 2018, foi realizada a Videoconferência do Dia D da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), marcando, em São Paulo, o início das ações de mobilização e 

engajamento da rede estadual para o processo de (re)elaboração curricular à luz da BNCC.   

A partir disso, e diante das inúmeras ações previstas ao longo de 2018, objetivando o 

aperfeiçoamento do Currículo da Secretaria de Estado da Educação, solicitamos que sejam 

descritas as ações que têm sido e/ou serão desenvolvidas em sua Diretoria de Ensino que se 

relacionem às discussões da BNCC. Essas informações são fundamentais para que sejam 

propostas novas ações pela equipe responsável nesta Secretaria pelo processo de 

implementação da BNCC em nosso Estado. 

 O questionário para a descrição das ações poderá ser acessado por meio deste link, até  

04/05 (sexta-feira).   

Em caso de dúvidas, contatar, por e-mail:  

Cassia Moraes dos Santos - cassia.santos@educacao.sp.gov.br  

Sandra Pereira Mendes - sandra.mendes@educacao.sp.gov.br 

 

 

 Informação nº 6: Programa Novo Mais Educação: Coleta de Classes 
pelo portal da Secretaria Escolar Digital - SED - até 04/05   

 

Prezados(as) Interlocutores(as) dos Programas MEC, 

 

Informamos que as escolas participantes dos Programas Mais Educação (até 2016) e Novo 

Mais Educação (2017) que possuem recursos em conta e efetuaram a reprogramação para 

utilização em 2018 deverão realizar coleta de classes no Portal da Secretaria Escolar Digital 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAJm4IWZGpN1wxEBh_fVSUjKOKnC5nfjMKTEkpCGes-y1EJA/viewform
mailto:cassia.santos@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
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(SED), localizado no endereço eletrônico https://sed.educacao.sp.gov.br. Para auxiliá-los nesta 

tarefa, segue um tutorial.  

Para coletar as turmas quantitativamente, é preciso efetuar o cálculo pensando em, no 

máximo, 25 alunos. Por exemplo: 60 alunos formariam 3 turmas. Todos os alunos, devem passar 

por todas as atividades, pedagógicas e diversificadas.  

As escolas devem encaminhar aos cuidados do Núcleo de Matrícula da Diretoria:  

● Código CIE 

● Nome da unidade escolar  

● Quantidade de turmas requisitadas  

● Quantidade de alunos  

● Informar o nível (2 para Anos Iniciais e 3 para Anos Finais) 

● Atividades realizadas 

Cabe ao Núcleo de Matrícula da DE consolidar as informações e encaminhar, por e-mail, 

para programasmec@educacao.sp.gov.br até o dia 04/05.  

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 . 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/open?id=1f33X9aSj4tBjphiX-ifsfk6AHValUzRr
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br

