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Informação nº 1: Semana Nacional do Trânsito - de 18/09 a 
25/09 

 

A Semana Nacional do Trânsito, cujo tema, em 2018, é “Nós Somos o Trânsito”, tem 

como objetivo a conscientização sobre a necessidade de prevenção e redução de acidentes no 

trânsito.  

Para tanto, propomos algumas atividades para os alunos da educação básica que 

propiciam a reflexão e A discussão sobre a prevenção de acidentes no trânsito, conceitos e 

orientações sobre segurança viária, a partir de textos verbais e não verbais de diferentes gêneros 

disponíveis em sites de instituições internacionais que abordam pedagogicamente o tema.  

A proposta consiste em que professores e alunos escolham um dos “atores” (jovem 

motorista, pedestre e/ou ciclista) e desenvolvam uma campanha na escola, cujo foco seja a 

humanização do condutor e do pedestre na malha viária da cidade. Essa ação pode realizar-se 

por meio de produções em língua estrangeira (inglês ou espanhol) e/ou português. 

Sugerimos alguns textos e publicações disponíveis nos sites abaixo (o ideal seria que os 

próprios estudantes navegassem, acessando os links com o tema selecionado):  

• Em português: 

- Cartilha do Ciclista 

- Cartilha do Pedestre 

• Em inglês:  

- Road Safety: https://tinyurl.com/y8wy3ocr 

- Road Safety Inspection Manual for School Zones: https://tinyurl.com/yctxjf9n 

• Em espanhol: 

- Seguridad Vial: https://tinyurl.com/y9al9rcj 

- Manual de inspecciones de seguridad vial en entornos escolares: 

https://tinyurl.com/y8p5lfr6 

- Paradidático: “Mi cuaderno de educación vial” 

- Paradidático: “Julia, Pato y el espía” 

- Livro: “La selva de Mario” 

• Sugestão de tema para Roda de Conversa:  

http://www.cetsp.com.br/media/426143/CartilhaDoCiclista.pdf
http://cetsp1.cetsp.com.br/cartilhadopedestre/cartilhadopedestre.pdf
https://tinyurl.com/y8wy3ocr
https://tinyurl.com/yctxjf9n
https://tinyurl.com/y9al9rcj
https://tinyurl.com/y8p5lfr6
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/mi-cuaderno-educacion-vial-primaria_tcm1070-222133.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/julia-y-el-pato-espia_tcm1070-222246.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/la-selva-de-mario_tcm1070-222247.pdf
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1- Após analisar o documento aqui anexo, vocês acham possível adotar em seu município ou 

país a proposta 5.3 (Proyecto “El Camino Escolar”) ou 5.4 (Programas de Rutas Seguras/Safe 

Routes to School, SRTS)?  

2- Quais comparações podemos estabelecer entre as diferentes realidades observadas nos 

textos com a de seu bairro e município?  

3- A sua escola já organiza ou pretende realizar alguma ação de prevenção de acidente de 

trânsito?  

4- A partir da leitura dos textos e das atividades realizadas, quais ações poderiam ser 

propostas ou reforçadas pela escola para prevenir acidentes de trânsito na comunidade? 

• Sugestões de Produção final: cartazes, vídeos, quadrinhos, blogs ou aplicativos sobre 

prevenção no trânsito. 

Solicitamos encaminhar uma foto da ação realizada pelos alunos, para o e-mail:  

teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br 

 

              
Informação nº 2: CEL: levantamento do nº de professores 
com aulas atribuídas em língua japonesa – até 19/09 

 

Dando continuidade às ações de formação continuada dos professores com aulas 

atribuídas no Centro de Estudo de Línguas - CEL, a Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo – SEE, em parceria com a Fundação Japão, planeja, para o mês de outubro, a organização 

de uma Orientação Técnica (OT) presencial aos docentes de língua japonesa. 

Para uma melhor organização, solicitamos a confirmação do número de professores de língua 

japonesa com aulas atribuídas nos CEL de sua jurisdição. 

A informação deverá ser encaminhada, até 19/09, para Ana Paula Lopes, via e-mail 

ana.lopes01@educacao.sp.gov.br 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/auditorias-de-seguridad-vial-camino-al-cole_tcm1070-222218.pdf
mailto:teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:ana.lopes01@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 3: Atualização de dados das escolas 
particulares – até 5/10 

 

Visando à atualização de dados das escolas particulares, solicitamos o preenchimento do 

formulário disponível neste link, inserindo informações sobre as escolas e os cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em funcionamento e as que se encontram em suspensão 

temporária. 

Favor preencher o formulário individualmente para cada escola e os respectivos cursos 

até 5/10. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com: 

Dirce Maran De Carvalho - dirce.carvalho@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

            Informação nº 4: 2ª edição do curso “Atendimento Escolar a 
Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade” - 
inscrições de 20 a 30/09 

 

Estarão abertas, de 20 a 30 de setembro, no site da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores - EFAP, as inscrições para a 2ª edição do curso “Atendimento 

Escolar a Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade: Reflexões Teóricas e Práticas 

Docentes”. Nesta edição, serão ofertadas 3000 vagas aos servidores da SEE.  

Com 90 horas de carga-horária, o curso será realizado de 10 de outubro a 15 de 

dezembro, no formato de estudos autônomos, a distância, por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP). Até o início, apenas o “Módulo de Apresentação” estará 

disponível para navegação.  

Em caso de dúvidas, favor abrir um chamado no “Fale Conosco”, pelo canal disponível no 

AVA-EFAP ou entrar em contato com:  

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

CGEB/ATCGEB 

http://bit.ly/2xkkCKZ
mailto:dirce.carvalho@educacao.sp.gov.br
mailto:Cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 5: Currículo Paulista: acesso à Consulta 
Pública – até 30/09 

 

Seguindo o cronograma 2018 informado na videoconferência do dia 27/08 , a equipe de 

Construção do Currículo Paulista informa que a Consulta Pública da Versão Zero do Currículo 

está aberta e pode ser acessada neste site.  

Na página estão disponíveis a Versão Zero do Currículo Paulista, os links para Consulta 

Pública e alguns materiais formativos da BNCC. A Consulta foi aberta no dia 12/09, às 18h, e as 

contribuições poderão ser feitas até 30/09, às 23h50. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Coordenação BNCC: Rafael Vitoi - 

rafael.fvitoi@gmail.com. 

Bom trabalho a todas (os)! 

 

 

            

Informação nº 6: Boas Práticas: Projeto Setembro Amarelo, 
da EE Frederico Marcicano, em Ibiúna (DE São Roque) 

 

Com o objetivo de reconhecer o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares e Diretorias 

de Ensino e disseminar novas ideias para toda a rede estadual de ensino, o Boletim CGEB dará 

início à seção “Boas Práticas”. Como estreia, destacamos o trabalho desenvolvido, desde 2017, 

pela EE Frederico Marcicano, localizada em Ibiúna, pertencente à Diretoria de Ensino de São 

Roque, no Projeto Setembro Amarelo. 

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio com o 

objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas 

formas de prevenção. A campanha ocorre no mês de setembro, desde 2015, por meio de 

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC 

CGEB e UNDIME 

https://we.tl/t-9CpDzICkKj
https://sites.google.com/view/curriculopaulista/consulta-pública
mailto:rafael.fvitoi@gmail.com
http://www.setembroamarelo.org.br/


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 7 de 7 

identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela, além da ampla divulgação de 

informações.  

Para trabalhar e aprofundar essa temática, a unidade escolar promoveu uma série de 

atividades voltadas à reflexão dos alunos sobre suas atitudes em relação ao convívio 

socioemocional, tais como: 

• Abordagem de temas que levaram à compreensão e aprendizagem do respeito mútuo e 

construção do melhor convívio social; 

• Pesquisa realizada pelos alunos gremistas sobre tema da depressão no público jovem e 

análise da situação dos colegas na escola; 

• Leitura de textos e elaboração do material de apresentação; 

• Construção de textos informativos e expositivos; 

• Registros, fotos, flyers e explicação oral/escrita; 

• Rodas de conversas realizadas pelo Grêmio em sala de aula; 

• Palestra com profissional de psicologia (parceria); 

• Montagem da “Caixa da Esperança” (depositário de relatos e depoimentos anônimos). 

Mais informações sobre o tema podem ser obtidas no site 

http://www.setembroamarelo.org.br/ ou na página da campanha no FaceBook. 

Para divulgar projetos e atividades desenvolvidos pelas unidades escolares e/ou Diretorias de 

Ensino, favor entrar em contato com: cgeb.gabinete@educacao.sp.gov.br 

  

 

 

 

 

 

CGEB/ATCGEB 

http://www.setembroamarelo.org.br/
https://www.facebook.com/setembroamarelo/
mailto:cgeb.gabinete@educacao.sp.gov.br

