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Informação nº 1: CEL - Videoconferência “A 
intercompreensão na aula de línguas estrangeiras” 

 

Aos PCNP de LEM, Professores de francês, espanhol e italiano com aulas atribuídas nos CEL e 

PC do CEL com habilitação em algum desses idiomas, 

 

Com o objetivo de promover a formação continuada dos docentes com aulas atribuídas nos 

Centros de Estudos de Línguas (CEL), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em 

parceria com o Consulado da França e a Consejería de España, promoverá, por meio de 

videoconferência, a Orientação Técnica “A intercompreensão na aula de línguas estrangeiras”, 

conforme segue: 

Data: 22/08 

Horário: 9h às 12h 

Local: Rede do Saber – Diretoria de Ensino 

Tema:  A intercompreensão na aula de línguas estrangeiras 

Público-alvo: PCNP de LEM, Professores de francês, espanhol e italiano com aulas atribuídas nos 

CEL e PC do CEL com habilitação em algum desses idiomas. 

Caberá às Diretorias de Ensino garantir a presença dos professores nas salas de 

transmissão da Rede do Saber. Em caso de dúvidas, entrar em contato com: 

Jucimeire De Souza Bispo - jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br – Tel.: (11) 3866-0661  

 

  

 

Informação nº 2: Formulário para levantamento de 
informações sobre Classes Hospitalares 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino que contam com Classes Hospitalares 

 

Prezado (a) Dirigente Regional de Ensino, 

mailto:jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br
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Com o objetivo de atualizar as informações referente às classes hospitalares, e conforme 

informado na reunião de Dirigentes do dia 25/07, o Centro de Atendimento Especializado 

(CAESP) solicita o preenchimento, até 31/08, às 13h, do formulário disponível neste link.  

Caso a DE possua classes hospitalares em mais de um hospital, deverá preencher mais de um 

formulário.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com glenda.mello@educacao.sp.gov.br,  

gilda.piorino@educacao.sp.gov.br ou cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br  

Tel.: (11) 3866-1703. 

 

 

            

Informação nº 3: ETI- Devolutiva do Monitoramento da 
Formação Continuada 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Adamantina, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Assis, 
Barretos, Birigui, Campinas Leste, Capivari, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro-Sul, Fernandópolis, 
Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itararé, Itu, Jaboticabal, Jacareí, 
Jales, Jau, Jundiaí, Leste 1, Leste 4, Leste 5, Marília, Mauá, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Mogi das 
Cruzes, Mogi Mirim, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Carlos, São João da Boa Vista, São Vicente, Taquaritinga, Taubaté, Tupã e Votuporanga. 

 

Prezado (a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

A Equipe Escola de Tempo Integral (ETI) agradece a participação de todas as 46 Diretorias de 

Ensino que possuem ETI de Anos Finais no preenchimento do formulário “Visita à Escola – 

Acompanhamento das ações Desenvolvidas nas Escolas de Tempo Integral – ETI”. O objetivo foi 

avaliar o impacto nas escolas das ações desenvolvidas pelas Diretorias Regionais de Ensino 

visando à replicabilidade da OT de formação inicial. Socializamos, agora, os resultados da nossa 

pesquisa: 

Notamos que houve uma grande participação dos PCNP e Supervisores de Ensino nas visitas 

às escolas e que foram observadas, em sua maioria, as turmas de 6º ano, no Componente 

Curricular de Leitura e Produção de Texto (LPT), e as de 9º ano, em Experiências Matemáticas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtRYdJ4Vdl-Q6Zda_7B66BQwC_5Ch48D76AyVZe5nPaYbYQw/viewform
mailto:glenda.mello@educacao.sp.gov.br
mailto:gilda.piorino@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br
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CGEB/DEGEB/CEFAF 

Ficamos satisfeitos com o índice de participação das escolas e dos Professores 

Coordenadores: ao todo, 119 escolas das 127 Escolas de Tempo Integral – Anos Finais 

responderam ao formulário, ou seja, 93% de participação. Quanto à distribuição das aulas, 

constatamos que 49% das escolas alternam a distribuição das aulas da BNC e da Parte 

diversificada ao longo dos turnos de funcionamento da unidade escolar. 

Diante das devolutivas e das visitas realizadas pelos técnicos, encaminhamos orientações 

referentes às principais dúvidas (clique aqui) e o cronograma das próximas ações (Clique aqui). 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Equipe ETI:  

eti@educacao.sp.gov.br 

  

 

            

Informação nº 4: Plataforma EJA Mundo do Trabalho  

Esta informação se destina a todas as Diretorias de Ensino que possuem turmas de EJA e CEEJA 
 
Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino,  

 

Informamos que, devido ao período eleitoral, a Plataforma do Programa - EJA Mundo do 

Trabalho estará temporariamente fora do ar. Solicitamos que comuniquem às escolas que 

oferecem a Educação de Jovens e Adultos - EJA 

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para:  

cgeb_degeb_ceja@educacao.sp.gov.br 

 

 

            
Informação nº 5: Sports Visitor Program: Intercâmbio de 
esportes para os EUA - inscrições até 19/08 

 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

https://drive.google.com/open?id=1tv_dqZ8gk3iI2DVnSiprZy5zRI9KVrVJ
https://drive.google.com/open?id=17yILaqibVfNcxciFHEmtaxH7HLYHzGkM
mailto:eti@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb_degeb_ceja@educacao.sp.gov.br
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Informamos que estão abertas as inscrições para o intercâmbio internacional de 

esportes Sports Visitor Program. O programa é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos 

voltado para atletas, treinadores ou administradores de equipes semiprofissionais de jovens com 

idade entre 15 e 21 anos e que oferece as melhores práticas em esportes, excelência e liderança, 

com atividades que vão desde brincadeiras recreativas até vivências em ligas profissionais.  

Durante duas semanas, os participantes aprenderão técnicas de coaching esportivo, 

administração de recursos e como utilizar o esporte para a resolução pacífica de conflitos, 

combater preconceitos, promover o empoderamento feminino, os direitos de pessoas com 

deficiências físicas e/ou intelectuais, entre outros temas. Os participantes também terão a 

oportunidade de vivenciar a cultura, sociedade e os esportes americanos. 

Para participar, é necessário ter fluência ou conhecimento avançado na língua inglesa e 

ser Professor de Educação Física com aulas atribuídas para alunos da rede estadual de ensino 

com idade entre 15 e 21 anos.  

Todas as despesas relacionados a transporte, hospedagem e alimentação serão 

inteiramente custeadas pela Missão Diplomática dos EUA no Brasil. As inscrições poderão ser 

realizadas até 19 de agosto, por esse link.  

Solicitamos que as DE divulguem amplamente essa informação a todas Unidades Escolares de 

sua jurisdição, em especial as que mantêm Ensino Médio. 

Para obter mais informações:  

Missão Diplomática dos EUA no Brasil: Brasiliacultural@state.gov - Tel.: (61) 3312-7352 

Equipe Curricular Educação Física: Sandra Pereira - sandra.mendes@educacao.sp.gov.br 

 

 

            
Informação nº 6: Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático 2019 – Escolha dos Anos Iniciais 

 

Prezado (a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbgE5yyUrEF9JV3LqKak8yPlYyXdFFc51lQVX0jR2w8ivukA/viewform
mailto:Brasiliacultural@state.gov
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
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Com o intuito de esclarecer dúvidas sobre os procedimentos de escolha do PNLD 2019 – Anos 

Iniciais e oferecer orientação didática e pedagógica, informamos que, no dia 21 de agosto, das 

10h às 12h, será transmitida a videoconferência “PNLD 2019 – Escolha dos Anos Iniciais”.  

O público-alvo são os Supervisores de Ensino, os Diretores do Núcleo Pedagógico, o PCNP 

responsável pelo PNLD, os PCNP que atuam no Ensino Fundamental Anos Iniciais e demais 

interessados.  

O período para o processo de escolha, ainda não confirmado, deverá ser entre 20 de 

agosto e os primeiros dias de setembro. O processo de escolha contemplará as seguintes etapas:  

• Análise do Guia de Livros Didáticos PNLD 2019 - em breve, disponível no portal do 

FNDE, com professores e equipe pedagógica, que terão acesso ao conteúdo de 

todas as obras aprovadas por meio desse Guia. 

• Consulta ao passo a passo, que estará disponível por ocasião do período de 

escolha.  

• Escolha das melhores opções para a escola:  

✓ registro das decisões da reunião na Ata da Escolha;  

✓ registro na plataforma http://pddeinterativo.mec.gov.br/;  

✓ impressão do comprovante da escolha e sua disponibilização aos envolvidos. 

Pautados pelo espírito de colaboração entre Estado e Município, presente nos Planos 

Nacional e Estadual de Educação, Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa e o Programa 

de Integração Estado-Município, solicitamos que esse convite seja estendido às equipes 

pedagógicas municipais que desejem acompanhar a VC, seja nas salas da Rede do Saber, seja 

com acesso ao link (que será divulgado via mensagem para o endereço eletrônico de todos os 

núcleos pedagógicos e interlocutores do PNLD, que poderão repassar às escolas estaduais e às 

redes municipais interessadas). 

Demais informações poderão ser obtidas no portal do FNDE: www.fnde.gov.br >> 

Programas >> PNLD – Livro Didático >> Escolha PNLD 2019.  

Dúvidas poderão ser encaminhadas para o endereço pnld@educacao.sp.gov.br 

 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
mailto:pnld@educacao.sp.gov.br
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            Informação nº 7: 2ª edição do documento “Atendimento 
escolar a adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto na cidade de São Paulo: 
fluxo de vagas” 
 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

 

Divulgamos a 2ª edição revisada do Documento Orientador Conjunto, elaborado pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE), por meio da Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica (CGEB), Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME), Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e Fundação CASA, por meio de sua 

Gerência Escolar, que se destina aos técnicos do serviço de medidas socioeducativas em meio 

aberto e aos profissionais da Educação que atuam na cidade de São Paulo (Clique aqui para 

acessar o documento).  

O objetivo é subsidiar a implementação da política educacional ofertada aos adolescentes em 

cumprimento ou que cumpriram medidas socioeducativas, sobretudo buscando sistematizar 

procedimentos para a garantia do fluxo de vagas e da permanência escolar dos adolescentes na 

Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) ofertada pelas Secretarias Estadual e Municipal 

de Educação na Cidade de São Paulo, por meio de suas Diretorias de Ensino e Unidades 

Escolares.  

Com essa publicação, esperamos tornar mais efetiva a garantia do acesso e da permanência 

escolar de educandos(as) em cumprimento ou que cumpriram medidas socioeducativas em meio 

aberto, na perspectiva da proteção integral, inclusão educacional e enfrentamento aos 

preconceitos e discriminações.  

O documento estará disponível para acesso nos canais de comunicação dos órgãos 

envolvidos no Termo de Convênio. Solicitamos que seja realizada a leitura atenta e ampla 

divulgação nas escolas e no âmbito da Diretoria de Ensino. 

Caso deseje maiores informações, assista à videoconferência de lançamento da 1ª edição do 

Documento Orientador, clicando aqui ou entre em contato com: 

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

https://drive.google.com/open?id=1eVh9B0ArfCcPneOYi8MZDp-mmGXGcmFa
https://drive.google.com/open?id=1eVh9B0ArfCcPneOYi8MZDp-mmGXGcmFa
http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2226
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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CGEB/DEGEB/CAESP 

 

         

 

            
Informação nº 8: Boas práticas na rede: projetos de língua 
portuguesa e matemática desenvolvidos na Fundação Casa 
Anita Garibaldi – DE Avaré 

 

Prezado (a) Dirigente Regional de Ensino,  

 

As jovens que cumprem medida socioeducativa na unidade da Fundação CASA Anita 

Garibaldi, localizada no Município de Cerqueira César, participaram, no primeiro semestre, do 

Projeto Jornal, desenvolvido por professores da rede estadual em classes vinculadas na 

Fundação CASA. O objetivo foi trabalhar com o Currículo de forma instigante e transversal, 

buscando a autonomia das adolescentes, tendo em vista que os jornais impressos são 

importantes instrumentos de comunicação e informação. 

Por meio de matérias interdisciplinares, o jornal abordou temas como poder Executivo, 

Legislativo e eleições. No projeto, foram desenvolvidas habilidades como: trabalho em grupo, 

cidadania, direitos humanos e conhecimento de leis regimentais, além de trabalhar os conteúdos 

disciplinares: Língua Portuguesa, Inglês, Artes, Matemática, História, Sociologia, Filosofia, 

Geografia, Biologia. 

Outro destaque é o Projeto em Comemoração ao Dia 06 de Maio, Dia da Matemática, 

quando foi construída a maquete de uma minicidade. Com o objetivo de trabalhar habilidades 

geométricas, transferindo conhecimento teórico para prática, o trabalho mostrou às alunas a 

importância da matemática na construção civil. Para conferir as fotos da maquete, clique aqui. 

 

         

 

           

Informação nº 9: Dia do Agita Família – 25 e 26/08 – e do 
Agita Galera –31/08  

 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 

https://drive.google.com/file/d/18YZ4V_1iBLCNCv-MTGkRdHEI5IY-m3cP/view?usp=sharing
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CGEB e SAREG 

 

A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e o 

Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS), realiza, 

nos dias 25 e 26/08  o Agita Família e, em 31/08 (sexta-feira), o Agita Galera – Dia da 

Comunidade Ativa, com o tema: “Lançar, Correr e Saltar para todo mundo agitar!”  

A proposta básica do projeto, desenvolvido pelos mesmos parceiros há vinte e um (21) 

anos, está apoiada na filosofia que defende a garantia de melhor qualidade de vida por meio 

da prática diária de 60 minutos (consecutivos ou acumulados) de atividades físicas. 

Nesse dia, são realizadas por alunos e professores, atividades físicas diferenciadas, dentro 

da escola ou em seu entorno, atividades previstas no Currículo de Educação Física do Estado de 

São Paulo, acompanhadas de propostas de reflexão sobre a importância das atividades corporais 

e motoras para a promoção e manutenção da saúde de toda a comunidade escolar. Trata-se de 

um dia de celebração, sensibilização e valorização das atividades comumente realizadas pelos 

alunos durante as aulas de Educação Física.  

  Orientamos as Diretorias de Ensino que solicitem das Unidades Escolares o envio 

antecipado do cronograma das ações que serão realizadas neste dia, para o acompanhamento 

pela DE na medida do possível. Segue em anexo material de apoio para o planejamento das 

ações na forma de uma coletânea de atividades relacionadas ao tema “Lançar, correr e Saltar, 

para todo mundo agitar!”.  

  Considerando a grande importância do registro das atividades realizadas para compor o 

rol de Boas Práticas em 2018, solicitamos às DE que orientem as Unidades Escolares no sentido 

de registrarem as ações dos dias 25 e 26 , Dia do Agita Família, bem como as ações do dia 31 de 

agosto, Dia do Agita Galera,  no portal do Agita Galera, nesse link:              

 http://www.portalagita.org.br/pt/portal-agita/eventos/item/agita-galera-2018.html 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.saude.sp.gov.br/
https://drive.google.com/open?id=1Fozhsj_aG9L4yJsh0M8wDKE5Z-epCsxI
http://www.portalagita.org.br/pt/portal-agita/eventos/item/agita-galera-2018.html
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Informação nº 10: Programa Ensino Integral: Mapeamento 
de Infraestrutura e Materiais 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino que contam com escolas no Programa 
Ensino Integral 

 
Prezados Dirigentes, Supervisores e Diretores das escolas do Programa Ensino Integral, 

 

Com o objetivo de realizar um mapeamento de infraestrutura e materiais, solicitamos o 

preenchimento, pelas escolas ingressantes em 2012, 2013 e 2014 no Programa Ensino Integral, 

do formulário anexo. O formulário deverá ser preenchido até 17 de agosto, impreterivelmente. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com:  

Kátia Vitorian Gellers - katia.gellers@educacao.sp.gov.br   

 

         

 

           
Informação nº 11: JEESP: Providências para as Fases Finais e 
Inter Etapas e Seletiva Estadual de Atletismo - Categoria 
MIRIM     
 

Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino,   

  

Tendo em vista a alteração de datas propostas e anunciadas pela Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude (SELJ), organizadora das Fases Finais e Inter Etapas, bem como da Seletiva 

Estadual de Atletismo da categoria MIRIM dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), 

comunicamos que essas fases serão realizadas em Americana/SP nas datas de 24/08 a 02/09. 

Solicitamos especial atenção aos itens e anexos que se seguem para que sejam cumpridas as 

novas demandas, com as adequações necessárias: 

1- As convocações dos professores das equipes e/ou alunos campeões das modalidades 

coletivas e individuais serão de 24/08 a 02/09, e, do atletismo, de 31/08 a 02/09, salvo as 

exceções já previstas nos Boletins nº 246, de 19/06/2018, e nº 247, de 25/06/2018, para 

aquelas DE distantes do local da competição (Vide anexo 1). 

https://goo.gl/forms/WYzClvrY64cPk8nA3
mailto:katia.gellers@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1Tho9qC-OM3z2Kt0pFtsYkuyFYyr-O_wv
https://drive.google.com/open?id=1jr5F9CJuUdEo7hGU6jlOrUBti4kORRU2
https://drive.google.com/open?id=1JWZE8-Rz6vUbI-v3H8DxfpEeynfxLjq1
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Observação: Conforme retificação do Art. 12 do Regulamento dos JEESP, publicada no Diário 

Oficial de 03/08/2018, págs. 49 a 50, quando a Unidade Escolar tiver equipes e/ou alunos 

classificados para ambas as categorias (Mirim e Infantil), e não contar com professores de 

Educação Física portadores do registo no Conselho Regional de Educação Física (CREF) para 

dirigir as equipes em ambas as sedes, ela poderá indicar outro professor de Educação Física 

de outra escola da DE com registro no CREF para dirigir e viajar com os alunos.  Essa indicação 

deverá ser feita por ofício em papel timbrado, com carimbo e assinatura da Direção da 

Escola. No mesmo ofício ou em oficio à parte, a escola de origem do professor indicado 

deverá declarar ciência (com carimbo e assinatura). Por fim, conforme prevê o mencionado 

Art.12, o Dirigente Regional de Ensino deverá autorizar, por escrito (com carimbo e 

assinatura), essa indicação. 

2 – Esclarecimentos sobre a convocação se encontram no anexo 2. 

3 – As Diretorias de Ensino deverão preencher novamente as Planilhas de presença (anexos 

3-A e 3-B) com os dados dos convocados e enviá-las com urgência, por e-mail, juntamente com 

os respectivos holerites e registros no CREF escaneados, para o PCNP representante da sua 

região esportiva (vide anexo 4) convocado para integrar o grupo de apoio à essa Fase Final e à 

Fase Inter Etapas, bem como à Seletiva Estadual de Atletismo da  categoria Mirim dos JEESP 

2018. 

4 – É necessário divulgar as recomendações aos classificados e convocados (anexo 5) nas 

escolas que possuem alunos classificados, não se esquecendo de cobrar as Autorizações de 

Atletas (anexo 6), que deverão ser encaminhadas novamente (devido à novas datas) aos pais ou 

responsáveis, para preenchimento e assinatura e sem as quais os alunos não embarcam para a 

viagem à cidade que sediará os jogos e competições.  

5 – Reiteramos a informação de que o retorno dos alunos e professores deverão acontecer 

em face das desclassificações, logo após ou a critério da organização do evento, dentro do 

período total de convocação. O cronograma de retornos será acompanhado tanto pelo Grupo de 

apoio da SEE como pelo Comitê Organizador e pelo Comitê Dirigente do evento.   

 Em caso de dúvida, entrar em contato com a Equipe Curricular Educação Física: 

Tel.: (11) 3866-0656 e 3866-0714 

Maria Elisa - maria.zacarias@educacao.sp.gov.br e Sandra Pereira - sandra.mendes@educacao.sp.gov.br 

https://drive.google.com/open?id=10YWOe2IL-x6jnCRdH87JpWUhCPSKFjdm
https://drive.google.com/open?id=121_VcHC1w758yCzrjpZR8-NkV7X67U0g
https://drive.google.com/open?id=121_VcHC1w758yCzrjpZR8-NkV7X67U0g
https://drive.google.com/open?id=1le_VtV9CgmIgXuFqha4Hx5ZnhSLLw4Ia
https://drive.google.com/open?id=1UeSeYCZYj5MMhxLRllN_G77KQnUgVQ65
https://drive.google.com/open?id=1LyRk9B6Yz-E7sE1Iaa9ATVSo4r_tykFV
https://drive.google.com/open?id=1akKXE7u0REDnflkDyIG0SFRkRDVLI4dI
https://drive.google.com/open?id=1akKXE7u0REDnflkDyIG0SFRkRDVLI4dI
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 12: JEESP: Providências para as Fases Final da 
Etapa I, Inter Etapas da Etapa IV e da Seletiva Estadual de 
Atletismo - Categoria INFANTIL  
 

Prezados(as) Dirigente Regional de Ensino, PCNP de Educação Física e professores e/ou dos 

alunos classificados para o evento, 

Tendo em vista a próxima realização das Fases Final da Etapa I (de 24/08 a 01/09), Inter 

Etapas da Etapa IV (dia 02/09) e da Seletiva Estadual de Atletismo (de 31/08 a 02/09), todas da 

categoria INFANTIL dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), encaminhamos as 

demandas e providências a serem realizadas com a máxima urgência: 

1 – Os professores de Educação Física, demais docentes e funcionários que eventualmente 

acompanharem os alunos ao evento deverão ser convocados conforme Modelos de convocação 

(anexo 1), com base nos Esclarecimentos sobre a convocação (anexo 2), que estão 

fundamentados no Regulamento JEESP para 2018.   

Observações:  

a) Dependendo da distância entre a cidade de origem dos alunos e professores e a cidade de 

Sertãozinho – SP, e a critério da Diretoria de Ensino juntamente com os responsáveis da 

SELJ da região, a convocação poderá ser feita a partir do dia 23 de agosto de 2018. 

b)  Conforme retificação do Art. 12 do Regulamento dos JEESP, publicada no Diário Oficial 

de 03/08/2018, págs. 49 a 50, quando a Unidade Escolar tiver equipes e/ou alunos 

classificados para ambas categorias (Mirim e Infantil), e não contar com professores de 

Educação Física portadores do registo no Conselho Regional de Educação Física (CREF) 

para dirigir as equipes em ambas sedes, ela poderá indicar outro professor de Educação 

Física de outra escola da DE com registro no CREF para dirigir e viajar com os alunos.  Essa 

indicação deverá ser feita por ofício em papel timbrado, com carimbo e assinatura da 

Direção da Escola. No no mesmo ofício, ou em oficio à parte, a escola de origem do 

professor indicado deverá declarar ciência (com carimbo e assinatura). Por fim, conforme 

https://drive.google.com/open?id=1Hel_KLq1TsceK8XgTwkuJRaWPuvn8QXQ
https://drive.google.com/open?id=1Hel_KLq1TsceK8XgTwkuJRaWPuvn8QXQ
https://drive.google.com/open?id=1d7BTsfH9XNRtCGV0-tfHY9SwL3PdHGe9
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prevê o mencionado Art. 12, o Dirigente Regional de Ensino deverá autorizar, por escrito 

(com carimbo e assinatura), essa indicação. 

2 – As Diretorias de Ensino deverão preencher as Planilhas de presença (anexos 3-A e 3-B) 

com os dados dos convocados e enviá-las por e-mail com a máxima urgência, juntamente com os 

respectivos holerites e registros no CREF escaneados, para o PCNP representante da sua região 

esportiva (anexo 4) convocado para integrar o grupo de apoio à essas Fases da categoria Infantil 

dos JEESP 2018 . 

3 – Solicita-se às DE que sejam divulgadas as recomendações aos classificados e convocados 

(anexo 5) para as escolas que possuem alunos classificados, não se esquecendo de cobrar as 

Autorizações de Atletas (anexo 6) , que deverão ser encaminhadas aos pais ou responsáveis para 

preenchimento e assinatura  e sem as quais os alunos não embarcam para a viagem à cidade que 

sediará os jogos e competições.  

4 – Informamos que os retornos dos alunos e professores deverão acontecer em face das 

desclassificações, logo após ou a critério da organização do evento, dentro do período total de 

convocação. O cronograma de retornos será acompanhado tanto pelo Grupo de apoio da SEE 

como pelo Comitê Organizador e pelo Comitê Dirigente.  

Em caso de dúvida, entrar em contato com a Equipe Curricular Educação Física: 

Tel.: (11) 3866-0656 e 3866-0714 

Maria Elisa - maria.zacarias@educacao.sp.gov.br e Sandra Pereira - 

sandra.mendes@educacao.sp.gov.br 

  

https://drive.google.com/open?id=1i8YNWhiSvtGSQm8HEkipdJUB6-iwNlL5
https://drive.google.com/open?id=1y9ulwIOTw1Z867XuiQm8Jr7fXh_lgrPA
https://drive.google.com/open?id=1VFReDkeE9JnUIbJLA_UMU2Uy3s2Xhl-c
https://drive.google.com/open?id=1qXwco3SFoekF8fkNGr7JWB2K_4jpfayG
https://drive.google.com/open?id=17Fn40WJxntTwHI99-_Kgu_56z79XEQKx
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br

