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Informação nº 1: JEESP: Lista de presença dos professores 
que participaram da Etapa III- Seletiva Regional de 
Atletismo - São Bernardo do Campo.   

 

Segue a declaração de presença dos professores participantes da Seletiva Regional de 

Atletismo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) Etapa III, realizada em São 

Bernardo do Campo-SP, para a publicação do efetivo exercício conforme modelo.  

 

Mais informações com a Equipe Curricular de Educação Física: 

Maria Elisa - maria.zacarias@educacao.sp.gov.br 

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

Tel.: 3866-0656 e 3866-0714 

 

 

  

 

Informação nº 2: JEESP: Competições Paralímpicas no Centro 
de Treinamento Paraolímpico, em SP           

 

Informamos que as competições paralímpicas das categorias Mirim e Infantil dos Jogos 

Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) se iniciaram em 13/08 com o Atletismo, no Centro de 

Treinamento Paraolímpico Brasileiro (CTPB),  situado na Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5, Vila 

Guarani, São Paulo/SP (ao lado da SP Expo), conforme cronograma anexo.  Solicitamos às 

Diretorias de Ensino que façam ampla divulgação desse cronograma para as unidades escolares 

envolvidas.  

Solicitamos também que as DE orientem os professores participantes a assinarem a 

declaração de presença no local da competição, para posterior divulgação em Boletim CGEB. 

  

https://drive.google.com/open?id=1SK4Xb7A-4--utYccD1i_IdFP2ffdVXIY
https://drive.google.com/open?id=12jWuhfkVM7_Q_PvZZYNGZmch0-IhR3j3
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1yNM4B2DSwuhf4m7dEVJKpG_nhgwNhQOp
https://drive.google.com/open?id=18p61gnAcnsJ6S7abZ6tZPfesiGrMJYGr
https://drive.google.com/open?id=18p61gnAcnsJ6S7abZ6tZPfesiGrMJYGr
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CGEB/DEGEB/CEFAI 

Seguem as declarações de presença dos professores que participaram das competições 

paralímpicas de Atletismo na semana de 13/08 a 18/08 (Capital e Grande SP, Interior de 13 a 

16/08 e Interior de 15 a 18/08) para a publicação do efetivo exercício, conforme modelo anexo. 

 
Mais informações com a Equipe Curricular de Educação Física: 

Maria Elisa - maria.zacarias@educacao.sp.gov.br 

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

Tel.: 3866-0656 e 3866-0714 

 

             

Informação nº 3: Programa Compasso Socioemocional 

 

Solicitamos às Diretorias Regionais de Ensino que possuem escolas com Jornada Ampliada 

(PEI e ETI) de Anos Iniciais, do Ensino Fundamental, que encaminhem às Unidades Escolares o 

link dos questionários para gestores e professores que utilizam o material do Programa 

Compasso Socioemocional.  

A ação tem como objetivo coletar dados a respeito do andamento do Programa, além de 

gerar insumos para o planejamento das ações de 2019. 

a. Questionário Gestores 

b. Questionário Professores 
 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com:  

Andréa Fernandes de Freitas - andrea.freitas@educacao.sp.gov.br  

  

 

            
Informação nº 4: Atualização do cronograma de Orientações 
Técnicas do Centro de Atendimento Especializado (CAESP)  

https://drive.google.com/open?id=1VoUcYQ0aXl4FeY4dhHNb56MOpv8r7ydV
https://drive.google.com/open?id=1wkIRK8wNZds1NtcVzy7uuww-E34nFEx3
https://drive.google.com/open?id=1wkIRK8wNZds1NtcVzy7uuww-E34nFEx3
https://drive.google.com/open?id=1UIN3FM2OHaAIulEh4Qcquv0VRKKppKJB
https://drive.google.com/open?id=1cRmQDdGFCQaGi9IE_WWyWTj-4fkh77YW
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWnEKmZoiY_DJBQUqpbKZ2XPdIxu7n6ElBm-rd21LuTkZ0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuKMPNLuSsWGFq9uHKsTKoTFQhola0REFxCHCfTifC9629A/viewform
mailto:andrea.freitas@educacao.sp.gov.br
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O Centro de Atendimento Especializado (CAESP) divulgou, no Boletim CGEB nº 251, de 

30/07, seu calendário de Orientações Técnicas para o 2º semestre de 2018, que serão realizadas 

por meio de seus núcleos Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE) e Núcleo de Inclusão 

Educacional (NINC).  

Informamos que houve a necessidade de alterar o cronograma. Segue abaixo atualizado: 

CRONOGRAMA DE FORMAÇÕES - NINC / 2018 

       Público-alvo:  1 PCNP e 1 Supervisor das Diretorias de Ensino que possuem 

atendimento a estas modalidades. 

Horário: das 8h às 17h 

TEMA DATA LOCAL 

IMIGRANTES 17 de agosto (adiada) EFAP/SP 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA 

11 de setembro  EFAP/SP 

EDUCAÇÃO DO CAMPO – 

ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS 

14 de setembro (adiada) EFAP/SP 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

QUILOMBOLA 

20 de setembro (adiada) EFAP/SP 

 

                           CRONOGRAMA DE FORMAÇÕES - CAPE / 2018 

Público-alvo: PCNP e Supervisor de Educação Especial e 1 PCNP de Currículo 

Horário:  das 8h às 17h 

   DATA Diretorias de Ensino    Local 

4 e 5 de setembro Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, 

São Carlos, Sertãozinho, São Joaquim da Barra, Americana, 

Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, 

Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Sumaré, São João da Boa 

Vista, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5 
 

EFAP/SP 

https://drive.google.com/open?id=1HJnRJepgeTHPEcAIXQTzJg0B_CKXc_4T
https://drive.google.com/open?id=1HJnRJepgeTHPEcAIXQTzJg0B_CKXc_4T
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Agradecemos e nos colocamos à disposição.  

Equipe CAPE/NINC/CAESP/CGEB: 

Tel.: (11) 3866-0713 

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

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

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

  

 

            
Informação nº 5: V Mostra Virtual Mediação & Linguagem 
2018 

 

A equipe de Língua Portuguesa solicita atenção especial de todos os envolvidos aos 

critérios estabelecidos para a escolha dos trabalhos que participarão da V Mostra Virtual M&L, 

dias 17 e 18/10.  

Lembramos que, para postagem no YouTube, não há limite máximo de tempo de duração 

dos trabalhos. A exigência de 1 (um) minuto é para a versão escolhida a fim de representar o 

grupo de Diretorias na V Mostra M&L.  

Favor observar os seguintes critérios: 

18 e 19 de setembro Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São 

José dos Campos, Taubaté, Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3, 

Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Pres. 

Prudente, Santo Anastácio, Tupã, Barretos, Catanduva, José 

Bonifácio, São José do Rio Preto, Taquaritinga 

EFAP/SP 

25 e 26 de setembro Araçatuba, Andradina, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis 

Votuporanga, Miracatu, Registro, Santos, São Vicente, Avaré, 

Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju, Diadema, Mauá, Santo 

André, São Bernardo do Campo 

EFAP/SP 

27 e 28 de setembro Sorocaba, Apiaí, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Itu, São Roque, 

Votorantim, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, 

Mogi das Cruzes, Suzano, Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da 

Serra, Itapevi, Osasco, Taboão da Serra, Centro, Centro Oeste, 

Norte 1 e Norte 2 

EFAP/SP 

mailto:cgeb.degeb.caesp@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br
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1. Para seleção do curta-metragem:  

- Apresentação de um vídeo em curta-metragem com alunos atores ou animação;  

- Duração máxima de 1 minuto para exibição na V Mostra M & L (VC dia 17/10);  

- Roteiro escrito baseado em obra literária;  

- Experimentação da linguagem audiovisual;  

- Originalidade e criatividade;  

- Diferencial não eliminatório: conter adaptações que atendam às pessoas com deficiência;  

- Diferencial não eliminatório: participação de alunos com deficiência;  

- Diferencial não eliminatório: alta qualidade técnica. 

 
2. Critérios para seleção do podcast  

- Apresentação de radionovela;  

- Trecho da radionovela com duração de até 1 minuto, selecionado para ser exibido na V Mostra 

M&L (VC dia 18/10);  

- Roteiro escrito, baseado em obra literária;  

- Experimentação da linguagem de áudio;  

- Originalidade e criatividade;  

- Expressão e dramaticidade dos alunos radioatores;  

- Diferencial não eliminatório: legendado para surdos;  

- Diferencial não eliminatório: participação de alunos com deficiência;  

- Diferencial não eliminatório: alta qualidade técnica. 

Demais orientações e cronograma estão disponíveis neste link. 

Equipe de Língua Portuguesa CGEB/CEFAF: 

Mara Lucia –  mara.lucia@educacao.sp.gov.br - Tel. (11) 3866-0662 

Angela Baltieri – angela.baltieri@educacao.sp.gov.br - Tel. (11) 3866-0660 

 

 

            

Informação nº 6: V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 
Meio Ambiente (CNIJMA) – Carta de Agradecimento 

https://drive.google.com/open?id=1ziobU5L8Lc1tn49GiAomJUfsel8u8CKh
mailto:mara.lucia@educacao.sp.gov.br
mailto:angela.baltieri@educacao.sp.gov.br
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A Comissão Organizadora Estadual de São Paulo (COE-SP) e a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEE-SP) parabenizam todos(as) os(as) profissionais das Diretorias Regionais 

de Ensino envolvidos(as) no processo da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente (V CNIJMA) e agradecem por sua grande contribuição para o fortalecimento da 

Educação Ambiental no Estado de São Paulo.  

Destacamos que o empenho e a dedicação de cada Dirigente, Supervisor(a) e 

Professor(a) Coordenador(a) de Núcleo Pedagógico (Interlocutor(a) de Educação Ambiental) 

foram primordiais e decisivos para o alcance dos objetivos da Conferência, principalmente com a 

mobilização das escolas e o apoio na realização das etapas do processo, contribuindo para a 

formação integral dos estudantes, o exercício da participação social, a leitura crítica de questões 

socioambientais, o protagonismo infantojuvenil e a construção de políticas públicas de meio 

ambiente.  

Aproveitamos ainda para esclarecer alguns pontos a respeito da seleção dos 

participantes para a Etapa Estadual, realizada no dia 14 de junho. Como é de conhecimento de 

todos, no dia 07 de junho, a COE-SP e a SEE-SP comunicaram publicamente, em seus canais 

oficiais (Blog, Facebook e Portal SEE), a redução no número de participantes da Etapa Estadual da 

V CNIJMA, com vistas a garantir sua realização, levando em consideração os percalços na 

transferência do recurso federal para o Estado de São Paulo. Tais percalços culminaram em 

atrasos que inviabilizaram o processo de licitação necessária para a contratação dos serviços de 

transporte, alimentação e hospedagem de todos os participantes, conforme previsto 

inicialmente em Regulamento Estadual.  

A nova lista divulgada naquela ocasião contemplava a participação de 31 escolas, 

representadas por seus/suas respectivos(as) delegados(as), frente às 100 escolas previstas 

anteriormente. Dessa forma, a COE-SP e a SEE-SP somaram esforços que possibilitaram a 

participação de estudantes dos 07 (sete) grupos de Regiões Hidrográficas do Estado de São 

Paulo, que por sua vez cumpriram o desafio de representar as 1.003 escolas paulistas que 

aderiram à V CNIJMA. O primeiro passo foi calcular novamente o número de escolas 

participantes em cada grupo de região hidrográfica, mantendo o critério da proporcionalidade. 

Em um segundo momento, realizamos a seleção das escolas participantes dentro de cada grupo 

a partir da lista anterior, considerando primeiramente os critérios relacionados aos projetos de 
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ação: construção do projeto de forma colaborativa, democrática e participativa; diversidade das 

questões socioambientais que permeiam a temática Água; viabilidade de execução, consistência, 

conteúdo adequado, clareza e coerência com o tema; inovação e criatividade; e impacto na 

comunidade escolar e do entorno. Os critérios relacionados aos perfis das escolas e dos(as) 

delegados(as) foram utilizados secundariamente, considerando-se a importância da diversidade 

e da representatividade da participação para a qualidade do processo.  

Todo esse processo foi realizado por um grupo de profissionais comprometidos com a V 

CNIJMA, que, desde o início, atuaram de maneira idônea, impessoal e cuidadosa na avaliação e 

seleção dos projetos. Assim, foi possível realizar uma Etapa Estadual com a participação de 

escolas de todo o Estado de São Paulo, urbanas e rurais, das redes estadual, municipal e 

particular, representadas por meninas e meninos, com diversidade étnico-racial. 

A COE-SP e a SEE-SP seguem à disposição e somando esforços para dar continuidade à 

mobilização das escolas do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental, especialmente dos projetos construídos colaborativamente nas Conferências nas 

Escolas.  

Para mais informações: 

Comissão Organizadora Estadual – V CNIJMA: vconferenciainfanto.sp@gmail.com 

Blog: vconferenciainfantosp.wordpress.com 

Facebook: facebook.com/vconferenciainfanto.sp 

 

 

            

Informação nº 7: Solicitação de alteração de quadro resumo 
para turmas de ACD – prazo alterado  

 

Tendo em vista que o artigo 8º da Resolução SE 4 de 15-01-2016 determina que novas 

turmas de Atividades Curriculares Desportivas (ACD) poderão ser formadas e homologadas até o 

último dia útil do mês de agosto do ano em curso, informamos que fica alterado o prazo final 

para a solicitação de alteração do quadro resumo de ACD para as turmas analisadas e 

homologadas pelo(a) Dirigente de Ensino no decorrer do mês de agosto de 2018. 

mailto:vconferenciainfanto.sp@gmail.com
http://vconferenciainfantosp.wordpress.com/
http://facebook.com/vconferenciainfanto.sp
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O Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula (NRM) da DE, tendo criado essa 

modalidade de ensino, poderá enviar a solicitação contendo todos os dados já solicitados na 

informação 12 do Boletim CGEB 233 , até 10 de setembro, impreterivelmente. 

Seguem novamente os dados: 

NOME DA ESCOLA: 

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) 

Mais informações com Equipe Curricular de Educação Física do CEFAF-CGEB 

Maria Elisa – tel.: (11)3866-0656 e Sandra – tel.: (11) 3866-0714 

 

         

 

Informação nº 8: V Encontro de Educadores em Defesa do 
Rio Paraíba do Sul – 19/09 

Direcionado para às Diretorias Regionais de Ensino: Bragança Paulista, Caraguatatuba, 
Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, Jacareí, Mogi das Cruzes, 
Pindamonhangaba, São José dos Campos, Suzano e Taubaté 

 
Estão abertas as inscrições para o V Encontro de Educadores em Defesa do Rio Paraíba 

do Sul, evento que acontecerá no dia 19 de setembro, das 8h às 17h, no Fundo Social de 

Solidariedade de Guararema (Av. Dona Laurinda, 193, Centro, Guararema – SP). O mês de 

setembro foi o escolhido em virtude da comemoração, no dia 22/09, do Dia do Rio Paraíba do 

Sul. 

A iniciativa tem por objetivo integrar a participação dos professores e educadores nas 

ações realizadas pela Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social (CTEAMS); 

https://drive.google.com/open?id=1T0weRu0QAu6Db1_fNApVkLMSA7p5DjmV
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promover a discussão da educação ambiental no âmbito da educação formal e informal; e 

contribuir com a formação de educadores para a disseminação da educação ambiental.  

Dentre as atividades previstas na programação, serão oferecidas oficinas de 

permacultura na escola, recuperação florestal, construção de mini viveiro de mudas, papel 

reciclado, redes de pluviômetros artesanais no monitoramento de áreas de riscos de desastres, 

ecocriatividade, rochas e conservação dos recursos hídricos, geotinta e seed balls. A 

programação completa está disponível neste anexo. 

Solicitamos o apoio do(a)s Dirigentes Regionais de Ensino para viabilizar a participação 

dos PCNP “Interlocutores de Educação Ambiental” neste encontro, e contamos com a habitual 

colaboração dos Núcleos Pedagógicos para divulgar a ação para os profissionais da rede estadual 

e comunidade escolar. 

Informamos que não haverá convocação dos profissionais da rede estadual de ensino e 

que as despesas de transporte, alimentação e hospedagem são de responsabilidade dos 

participantes.  

Para realizar a inscrição, acesse o link:  http://bit.ly/Encontro-de-Educadores . 

Dúvidas e mais informações: cbh-os@comiteps.sp.gov.br ou (11) 4693-8000 ramal 8070 

Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental: 

Andréia C. B. Cardoso – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Sergio L. Damiati – sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

  

       

    

Informação nº 9: Campanha #AprenderParaPrevenir – 3ª 
edição 

 

Conforme publicado no Boletim CGEB nº 241 de 14 de maio de 2018, o Cemaden 

Educação, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a 

Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria de Gestão Básica da Educação 

(CGEB), Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação 

https://drive.google.com/open?id=1tvQ_90IBZqHtgfzmp6BDCk4t1SpmeSyU
http://bit.ly/Encontro-de-Educadores
mailto:cbh-os@comiteps.sp.gov.br
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1_r_yO-hXLiJyNqqiwVQzMKILo3jvccm3
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Profissional (CEFAF) e a Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental convidam as escolas 

da rede estadual de ensino que atuam com projetos de ERRD (Educação em Redução de Riscos 

de Desastres) a participarem da 3ª edição da Campanha #AprenderParaPrevenir com o tema 

Água [D+ ou D-] = Desastre? 

A Campanha tem como principais objetivos: 1) incentivar o desenvolvimento de projetos 

educativos voltados à prevenção de riscos de desastres socioambientais relacionados com a água 

(excesso ou escassez); 2) mapear os projetos educativos realizados no Brasil sobre o tema 

prevenção de risco de desastres socioambientais; 3) promover um espaço de divulgação 

científica; e 4) aproximar as Escolas das Instituições de educação não-formal, Defesa Civil e as 

Universidades e demais Institutos de pesquisa. 

A ação visa à mobilização das escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e Finais e de Ensino Médio, públicas e privadas de todo o país para o desenvolvimento de 

ações educativas em educação e prevenção de riscos de desastres, contribuindo para promover 

a mobilização para intervenções, espaços de diálogo e construção de conhecimentos sobre ERRD 

no âmbito das comunidades escolares. Esta é uma temática emergente e emergencial, para a 

criação de uma cultura de percepção de riscos de desastres socioambientais e o enfrentamento 

das mudanças climáticas.  

As inscrições poderão ser realizadas até 1º/10 no site do Cemaden Educação.  

Os projetos elaborados de acordo com as orientações do Guia de Orientação da 

Campanha #AprenderParaPrevenir vão concorrer ao sorteio de pluviômetros semiautomáticos 

do Cemaden e kits educativos.  

Para contribuir com o processo de divulgação, compartilhamos o link do vídeo 

produzido pela Comissão Organizadora, disponibilizado no YouTube.  

Contamos com a habitual colaboração dos Núcleos Pedagógicos das 91 Diretorias 

Regionais de Ensino na divulgação e mobilização das escolas da rede estadual de ensino nesta 3ª 

edição da Campanha #AprenderParaPrevenir. 

Para mais informações: 

 

Equipe Cemaden Educação: 

Site: http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018 

E-mail: educacao@cemaden.gov.br 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VI7MLw42rls
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018
mailto:educacao@cemaden.gov.br
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CGEB/DEGEB/CEFAF 

Facebook: Cemaden Educação  

Telefone: (12) 3205-0172 

Equipe Curricular de Geografia/Educação: 

Andréia Cristina Barroso Cardoso – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Sergio L. Damiati – sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 
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