
 

         Boletim Semanal CGEB   
 
 

                                  
         

        
  

 
        
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano: 5 / Nº 256 / 4 de setembro de 2018 / www.intranet.educacao.sp.gov.br 

Expediente – Coordenação: Célia Maria Monti Viam Rocha; Pauta: DGREM e DEGEB; Revisão e Diagramação: ATCGEB 

 

http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 2 de 9 

 
Sumário 

 
 
 

Informação nº 1: Projeto Quero na Escola: professores escolhem voluntários para a escola3 

Informação nº 2: Jovens Embaixadores 2019: cronograma das fases 04 e 05 ....................... 4 

Informação nº 3: Programa PDDE Escola do Campo – recebimento de recurso.................... 5 

Informação nº 4: JEESP: novas demandas para a Fase Final da Etapa I, Fase Inter Etapas – 

Etapa IV e da Seletiva Estadual de Atletismo, Categoria Infantil -  6 a 15/09, Sertãozinho .. 6 

Informação nº 5: Tutorial para a consolidação dos dados coletados no Replanejamento 2018

 ....................................................................................................................................................... 7 

Informação nº 6: Olimpíadas de Matemática Matific e BricsMath para alunos do Fundamental 

– 1º a 6º ano ................................................................................................................................. 7 

Informação nº 7: JEESP: Novas demandas para a Fase Final da Etapa I, da Fase Inter Etapas – 

Etapa IV e da Seletiva Estadual de Atletismo, Categoria Mirim - de 11 a 20/09, Americana 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEVOLUÇÃO  DE  DADOS  

PARA  A  CGEB 

 

ORIENTAÇÃO  OU  

DIVULGAÇÃO 

 

INFORM AÇ ÃO  É  APE NAS  P AR A  

ALGUM AS  DI RETO RI AS  DE  

ENSI NO  

Texto azul ou 
vermelho 

L INK  QUE  REMETE  A  UM  

SI TE  OU  AR QU IVO  E  PR AZ OS  



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 3 de 9 

CGEB 

             

Informação nº 1: Projeto Quero na Escola: professores 
escolhem voluntários para a escola 

Estão abertas, até o final de setembro, as inscrições para o Quero na Escola -

 Especial Professor, projeto que leva voluntários às escolas públicas a pedido dos educadores.  

Por meio do projeto, os professores poderão escolher quem gostariam de receber em sua 

escola para participar de um projeto existente ou levar algum conhecimento à sua equipe ou aos 

alunos - por exemplo, ensinar um programa; dar aula de yoga e relaxamento; ou levar uma 

atividade que a escola não costuma oferecer aos alunos.  

Criado com o objetivo de estimular a sociedade a ser mais participativa na educação pública, 

o projeto está em sua terceira edição. Nas duas primeiras, mais de 40 ações foram realizadas, 

incluindo oficinas de mediação de conflito, edição de vídeo, jogos teatrais, aulas de Excel, 

apresentações culturais e visita de um “lobo mau”. 

Todos educadores de escola pública podem participar. Para se inscrever, basta 

acessar queronaescola.com.br/professor e dizer de que assunto ou tipo de especialista precisam. 

As intervenções serão organizadas pela equipe do Quero na Escola e acontecerão em outubro, 

mês dos professores. 

Para os interessados em contribuir, foi criado mapa de onde e como ajudar. Os 

colaboradores são voluntários e não há custo. Além do Especial Professor, em qualquer época do 

ano, o Quero na Escola recebe os pedidos dos estudantes, estimulando o protagonismo juvenil. 

Esta ação pode ser conferida no site: queronaescola.com.br. 

Eventuais dúvidas podem ser tiradas por meio do site, e-mail 

central@queronaescola.com.br ou página do Facebook. 

http://queronaescola.com.br/professor
http://queronaescola.com.br/professor
http://queronaescola.com.br/professor
https://queronaescola.com.br/professor/pedidos
http://queronaescola.com.br/
mailto:central@queronaescola.com.br
facebook.com.br/queronaescolaapp
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Informação nº 2: Jovens Embaixadores 2019: cronograma 
das fases 04 e 05 

 
Como é de conhecimento de todos, cabe à Secretaria de Estado da Educação - SEE 

selecionar os semifinalistas que representarão o Estado de São Paulo no Programa Jovens 

Embaixadores. Nesta edição 2019, a Comissão Estadual tem até 30/09 para compor a banca 

e indicar os candidatos para a Embaixada dos Estados Unidos. 

Assim, solicitamos que os interlocutores responsáveis pelo Jovens Embaixadores 2019 nas 

respectivas Diretorias observem o cronograma referente às Fases 04 e 05 do Programa, 

conforme segue: 

• FASE 4 (14 de setembro): Interlocutores (PCNP) aplicam o exame escrito no mesmo dia e 

horário (14h00 às 17h00, horário de Brasília). Informar o candidato do horário e local da 

prova, registrando toda essa interlocução por e-mail, evitando eventuais dúvidas e 

questionamentos posteriores. 

• FASE 5 (até 21 de setembro): os PCNP selecionam os seus melhores candidatos para a 

competição nacional.  Para chegar a esses candidatos: 

1) analisam e pontuam o exame escrito e oral dos seus candidatos; 

2) visitam a casa dos candidatos com as melhores somatórias de pontos (exames escrito 

e oral); 

3) cada Diretoria de Ensino seleciona o candidato com a maior somatória de pontos 

(exame escrito, exame oral e visita) e encaminha, impreterivelmente, até 21/09, os 

documentos dos candidatos aprovados: 

a. exame escrito 

b. comentários sobre o exame oral 

c. comentários sobre a visita à casa do candidato 

d. vídeo do candidato gravado durante a entrevista oral (15 segundos). Este 

vídeo deve ser algo simples, gravado no celular e enviado para o WhatsApp de 

um número que será fornecido pela Embaixada americana (juntamente com 

as instruções). 

• Importante:  para os demais candidatos, os PCNP deverão acessar o sistema, incluir 

uma breve justificativa para a desclassificação e clicar em “Não aprovado”. 
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• O envio dos documentos/arquivos deverá ser feito para a SEE, aos cuidados de:  

Jucimeire de Souza Bispo -  Jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br 

Luciene de Cássia de Santana - Luciene.santana@educacao.sp.gov.br 

 

Contamos com a colaboração de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. 

  

 

            
Informação nº 3: Programa PDDE Escola do Campo – 
recebimento de recurso  

 

O Programa PDDE Escola do Campo tem como objetivo promover ações voltadas para a 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas das redes municipais, estaduais e distrital 

localizadas em zona rural, por meio da contratação de mão de obra e outras despesas 

necessárias à manutenção, conservação e pequenos reparos nas instalações, bem como 

aquisição de mobiliário escolar e outras ações de apoio com vistas à realização de atividades 

educativas e pedagógicas coletivas. 

Conforme Resolução nº 36, de 21 de Agosto de 2012 (clique aqui para acessar a resolução), 

as escolas participantes do Programa Escola do Campo cadastradas na Plataforma do PDDE 

Interativo cujos planos foram aprovados em junho de 2015 receberam, via PDDE Estrutura, o 

recurso para utilização. 

Em relação à execução das obras, ressaltamos os seguintes pontos: 

• A contratação de serviços de mão de obra poderá gerar a necessidade de recolhimento 

de impostos e contribuições; 

• Com relação aos percentuais aplicáveis aos tributos, recomenda-se que as dúvidas, 

porventura existentes, sejam esclarecidas junto ao Núcleo de Finanças das respectivas 

Diretorias de Ensino ou junto ao órgão/entidade arrecadadora dos respectivos tributos; 

• Fica vedada a aquisição e utilização de materiais construídos a partir de amianto e a 

compra de alimentos, acervo bibliográfico e material didático-pedagógico, que podem ser 

obtidos por meio de outras ações e programas educacionais. 

mailto:Jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br
mailto:Luciene.santana@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1zX0kmDR8ZkTGwWhUTrXWpgX_-0eQXbVH
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Para saber mais acesse o Guia de Orientações Operacionais. Segue, neste link, lista das 

escolas participantes. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Maria Inês: maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

 

 

            Informação nº 4: JEESP: novas demandas para a Fase Final 
da Etapa I, Fase Inter Etapas – Etapa IV e da Seletiva Estadual 
de Atletismo, Categoria Infantil -  6 a 15/09, Sertãozinho 

Tendo em vista as novas datas de realização das Fases Finais dos JEESP, tanto da categoria 

Infantil (em Sertãozinho, de 6 a 15 de setembro), como da categoria Mirim (em Americana, de 

11 a 20 de setembro), informadas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude – SELJ, 

organizadora dessas fases, solicitamos especial atenção para as novas demandas relacionadas à 

Fase Final Categoria Infantil em Sertãozinho que, mais uma vez, solicitamos que sejam 

encaminhadas com a máxima urgência: 

1) Convocação de professores e funcionários: 

a. Publicar o “sem efeito” das convocações relacionadas à fase não realizada de 23 

ou 24 de agosto a 02 de setembro. 

b. Publicar nova convocação para professores e funcionários, adaptando o modelo 

anteriormente divulgado, com datas de 6 a 15 de setembro de 2018. Vide anexo 1. 

2) As planilhas de presença (anexos 3 A e 3 B) deverão estar atualizadas com datas de 

06 a 15 de setembro (modalidades coletivas e individuais) e de 13 a 15 de setembro 

(atletismo) e reenviadas com os respectivos documentos para o PCNP representante 

da sua região esportiva, conforme anexo 4. 

3) Autorizações de Atletas: os alunos classificados deverão portar autorização de atletas 

com datas atualizadas, de 05 a 15 de setembro de 2018, conforme anexo 6, assinadas 

por pais ou responsáveis, sem as quais os alunos não embarcam para a viagem à 

cidade que sediará os jogos e competições.  

4) Retorno à cidade de origem: Informamos novamente que os retornos dos alunos e 

professores deverão acontecer em face das desclassificações, logo após as mesmas ou 

a critério da organização do evento, dentro do período total de convocação. O 

https://drive.google.com/open?id=1sfArZTzI_B6E3YFGFWzGkhQflbidfgwR
https://drive.google.com/open?id=1sD2qokhcKPg0U0Vlx0eqLtVuA2PTROQK
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1dOUCX-DnynSPMWQYVNrj1uRbAatUSlnV
https://drive.google.com/open?id=1IXqr87-7NEVAJAwsuSN607UrLrR1urIA
https://drive.google.com/open?id=1Xsjzf7U-GE-ql1t134-CnHMi9dvWUW7O
https://drive.google.com/open?id=1rS8x1mcYXhwcpxDG4rxgSzP1dK8BLkt1
https://drive.google.com/open?id=1S9wzu1L0L9o7mXBXKk0H7SbMmFoDTvNe
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CGEB/DEGEB 

cronograma de retornos será acompanhado tanto pelo Grupo de apoio da SEE, como 

pelo Comitê Organizador e pelo Comitê Dirigente.   

5) Observação: Maiores detalhes poderão ser encontrados na informação 12 do Boletim 

CGEB nº 253 de 14 de agosto de 2018. 

Em caso de dúvidas, a Equipe Curricular Educação Física está à disposição: 

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

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

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

 

 

            
Informação nº 5: Tutorial para a consolidação dos dados 
coletados no Replanejamento 2018 

 

Com objetivo de apoiá-los a dar continuidade ao que foi planejado para 2018, a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB disponibiliza para todas as Diretorias de 

Ensino um tutorial com uma sugestão de máscara para a coleta de dados. 

Para acessar o documento, clique aqui. 

Para mais informações, entre em contato com:  

Helena Achilles - helena.achilles@educacao.sp.gov.br  

Tel.: (11)3866-0656 e 3866-0670 

 

 

 

            

Informação nº 6: Olimpíadas de Matemática Matific e 
BricsMath para alunos do Fundamental – 1º a 6º ano 

Estão abertas as inscrições para a participação dos alunos do 1º ao 6º ano do Ensino 

Fundamental da rede estadual de ensino nas Olimpíadas de Matemática Matific online, 

promovida pela Matific Brasil.   

https://drive.google.com/open?id=1i8ydnBv-XF2p4O8epqDqBKLM5XBgN0We
https://drive.google.com/open?id=1i8ydnBv-XF2p4O8epqDqBKLM5XBgN0We
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1gKpmK5PJYstpN-wQv_A7hurQX7lP9iaa
mailto:helena.achilles@educacao.sp.gov.br
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A Olimpíada Matific terá início no dia 26 de setembro, com um aquecimento, e a 

competição acontecerá entre 3 a 9 de outubro. A participação é gratuita.  

No total, são R$ 150 mil em prêmios e dinheiro. A escola campeã receberá R$ 15 mil e R$ 

3.000 mil em licenças Matific e os três primeiros lugares (alunos e professores) ganharão 

prêmios. Para mais informações, acesse https://www.matific.com/bra/pt-

br/matificgames/school. 

Neste mês, também acontece a II Olimpíada online de Matemática da BricsMath.com, 

para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

A competição é gratuita e online, por meio do site dragonlearn.com.br. Para participar, 

basta ter um computador ou qualquer dispositivo com acesso à internet e um navegador 

atualizado. Os professores devem acessar o site www.bricsmath.com e registrar seus alunos, 

que receberão logins e senhas pessoais para resolver questões de qualquer dispositivo 

conectado à internet. 

Os alunos que já possuem cadastro na Dragonlearn.com.br podem usá-lo para acessar a 

Olimpíada.  

Haverá um período de navegação-teste, entre 25 de julho e 9 de setembro. A navegação 

oficial será de 10 a 30 de setembro. 

Para mais informações, entre em contato com a equipe CEFAI: 

cgeb_degeb_cefai@educacao.sp.gov.br. 

 

 

            Informação nº 7: JEESP: Novas demandas para a Fase Final 
da Etapa I, da Fase Inter Etapas – Etapa IV e da Seletiva 
Estadual de Atletismo, Categoria Mirim - de 11 a 20/09, 
Americana 

Como já anteriormente informado, foram publicadas pela Secretaria de Esportes, Lazer e 

Juventude - SELJ, organizadora das Fases Finais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – 

JEESP, novas datas de realização das Fases Finais da Categoria Mirim (em Americana de 11 a 20 

de setembro/2018). 

https://www.matific.com/bra/pt-br/matificgames/school
https://www.matific.com/bra/pt-br/matificgames/school
https://br.bricsmath.com/
http://www.bricsmath.com/
https://dragonlearn.com.br/
mailto:Cgeb_degeb_cefai@educacao.sp.gov.br
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Solicitamos especial atenção para as novas demandas relacionadas à Fase Final da Categoria 

Mirim em Americana, as quais solicitamos sejam tomadas com a máxima urgência: 

1. Convocação de professores e funcionários: 

1.1- Publicar o “sem efeito” das convocações relacionadas à fase não realizada de 23 ou 24 de 

agosto à 02 de setembro. 

1.2- Publicar nova convocação para professores e funcionários, adaptando o modelo 

anteriormente divulgado, com datas de 11 a 20 de setembro de 2018 (Vide anexo 1) 

2. As planilhas de presença (anexos 3 A e 3 B) deverão estar atualizadas com datas de 11 a 20 

de setembro (modalidades coletivas e individuais) e de 18 a 20 de setembro (atletismo) e ser 

reenviadas com os respectivos documentos para o PCNP representante da sua região 

esportiva, conforme anexo 4. 

3. Autorizações de Atletas: os alunos classificados deverão portar autorização de atletas com 

datas atualizadas, de 10 a 20 de setembro de 2018, conforme anexo 6, assinadas por pais ou 

responsáveis, sem as quais os alunos não embarcam para a viagem à cidade que sediará os 

jogos e competições. 

4. Retorno à cidade de origem: Informamos novamente que os retornos dos alunos e 

professores deverão acontecer em face das desclassificações, logo após as mesmas 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. 

Maiores detalhes poderão ser encontrados na informação 12 do Boletim CGEB nº 253 de 14 

de agosto de 2018. 

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=1fLwy09Kw2kzZ-AkZMsuqNAn-qJZHbiYQ
https://drive.google.com/open?id=1bo6pBmDsqlZmBBqcQfZjP5nL1NFAvMaT
https://drive.google.com/open?id=1PjzSyMbCIg-o2MESDuKJbArVyWeD6t9b
https://drive.google.com/open?id=1KOe6LERKrimv-9-nnkqyzs5U4kSIjf2_
https://drive.google.com/open?id=1yVzkWlHDhSUTwBCQMQSzp0RUgON3_bms
https://drive.google.com/open?id=1i8ydnBv-XF2p4O8epqDqBKLM5XBgN0We
https://drive.google.com/open?id=1i8ydnBv-XF2p4O8epqDqBKLM5XBgN0We
mailto:maria.zacarias@educacao.sp.gov.br
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br

