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Informação nº 1: Programa Jovem Cidadão 

 

Atenção: esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Botucatu (apenas município de Anhembi); 

Caieiras; Campinas Leste; Campinas Oeste; Carapicuíba; Diadema; Guarulhos Norte; Guarulhos Sul; 

Itapecerica da Serra; Itapevi; Itaquaquecetuba; Jacareí; Mauá; Mogi das Cruzes; Osasco; Piracicaba; Santo 

André; Santos; São Bernardo do Campo; São José dos Campos; Centro; Centro-Oeste; Centro-Sul; Leste 1; 

Leste 2; Leste 3; Leste 4; Leste 5; Norte 1; Norte 2; Sul 1; Sul 2; Sul 3; Suzano; Taboão da Serra e São Roque. 

 

O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo do Estado de São Paulo, 

instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril de 2000, coordenado e executado pela Secretaria 

de Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Secretaria de Estado da Educação – 

SEE, conforme Decreto Estadual nº 45.761, de 19 de abril de 2001.  

 

Tem como objetivo proporcionar aos estudantes com idade entre 16 e 21 anos de idade, que estejam 

regularmente matriculados e com frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino 

estadual, sua primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, por meio de 

estágio remunerado. 

 

Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: 

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/ 

 

Período de inscrições: 

Alunos da 2ª série do Ensino Médio:  até 31/12/2019. 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019. 

 

Os Questionários dos Alunos deverão ser enviados somente para a Secretaria do Emprego e Relações do 

Trabalho, localizada na Rua Boa Vista, nº 170 – 2º andar – Bloco 5 – Edifício Cidade I – São Paulo – SP – 

CEP 01014-000 (conforme cronograma). 

 

Demais informações sobre como participar do Programa, cadastro do aluno, dicas de entrevista, modelos 

de documentos e acesso ao FAC- Perguntas Frequentes podem ser obtidas em: 

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/Jovem/paginas/perguntas-frequentes.html 

 

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/1x7MdwQ73vMUN0RW-Z5ge7GkNEVrU80sn/view?usp=sharing
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/Jovem/paginas/perguntas-frequentes.html
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Solicitamos que o Programa seja divulgado nas escolas sob à jurisdição das respectivas Diretorias de Ensino, 

bem como a indicação de um interlocutor para acompanhamento desta ação, preenchendo o arquivo no 

Google docs: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D_Ij8bhFVs1EEHHCqY49vBt5sf0wCfrj8apA7jCyD58/edit?usp

=sharing 

 

CGEB/DEGEB/CPRESP/PARCERIAS 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D_Ij8bhFVs1EEHHCqY49vBt5sf0wCfrj8apA7jCyD58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D_Ij8bhFVs1EEHHCqY49vBt5sf0wCfrj8apA7jCyD58/edit?usp=sharing
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Informação nº 2: PNLD 

 

 

Os livros do PNLD, durante o seu período de validade, deverão ser conservados e preservados para 

utilização no ano letivo seguinte. No ano letivo em que se encerra a sua validade, ele pode ser deixado com 

o aluno em definitivo. Caso subsista algum resíduo de livros com prazo de validade vencido em posse das 

escolas, eles deverão, prioritariamente, ser oferecidos aos alunos, professores e demais servidores 

estaduais como material de pesquisa e consulta. 

 

No caso dos livros que estejam totalmente inutilizáveis ou eventuais excedentes oriundos da manutenção 

de Reserva Técnica, o desfazimento deve obedecer à norma estabelecida pela Resolução 83/13 (clique 

aqui).  

 

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com Isaque Kobayashi 

isaque.kobayashi01@educacao.sp.gov.br ou Ítalo de Aquino italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

https://drive.google.com/file/d/17y1c1O67eVjT25B5zYa2HkNQsiRYddEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17y1c1O67eVjT25B5zYa2HkNQsiRYddEI/view?usp=sharing
mailto:isaque.kobayashi01@educacao.sp.gov.br
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 3: Excedentes SPFE 

 

 

Os cadernos do aluno que estejam em posse das DE e escolas poderão ser utilizados livremente por 

professores, alunos e demais servidores estaduais como material de pesquisa e consulta. Bem como 

disponibilizados nas salas de leitura como subsídios ao processo de ensino aprendizagem. Eventuais sobras 

poderão ser oferecidas aos alunos, professores e demais servidores estaduais como material de pesquisa e 

consulta. Ressaltamos que tanto as Unidades Escolares como as Diretorias de Ensino estão impedidas, neste 

momento, de promover qualquer tipo de desfazimento dos referidos cadernos, devendo aguardar 

orientação expressa dos órgãos centrais. 

 

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com Isaque Kobayashi: 

isaque.kobayashi01@educacao.sp.gov.br  ou Ítalo de Aquino: italo.aquino@educacao.sp.gov.br. 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

mailto:isaque.kobayashi01@educacao.sp.gov.br
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 4: Programa Novo Mais Educação – PNME 
2018/2019 

 

 

Informamos que as escolas participantes do Programa Novo Mais Educação 2018, receberam recursos no 

dia 26/12/2018, na conta do PDDE Educação Integral. 

 

A comunidade escolar (professores, estudantes, gestores, pessoas da área administrativa, família e 

comunidade), envolvida na construção do Proposta Pedagógica, deverá acompanhar ativamente a 

construção e a viabilização do PNME compreendendo os deveres e as responsabilidades de cada um dos 

segmentos, sempre que for solicitada, com o propósito de atingir os objetivos do Programa. 

 

As 134 Unidades Escolares que receberam os recursos, conforme planilha, deverão iniciar as atividades, 

elaboradas e propostas no ato da adesão, em março de 2019, desde que as mesmas já possuam professores 

mediadores voluntários. 

 

As escolas beneficiadas pelo Programa Novo Mais Educação 2018, foram escolhidas pelo MEC, atendendo 

os seguintes critérios: 

I. em situação de risco e vulnerabilidade social; 

II. em distorção idade/ano;  

III. com alfabetização incompleta;  

IV. repetentes;  

V. com lacunas de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática;  

VI. em situação provisória de dificuldade de aprendizagem em Língua Portuguesa e 

Matemática; e,  

VII. em situação de risco nutricional. 

Para consultar o Caderno de Orientações Pedagógicas, clique aqui 

Em caso de dúvida entrar em contato com:  

Luciana Virgilio de Souza – (11)3351-6342 - luciana.souza@educacao.sp.gov.br 

Maria Inês de Fatima Rocha - (11)3351-6340 - maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

 

 

CGEB/DEGEB/CPRESP/PROGRAMAS MEC 

https://drive.google.com/open?id=1dzu5ZKM--7Doy7zVa3iPjVcFPccs7EE8
https://drive.google.com/open?id=1ejkI80512y84W0DSow1iNZ7-2n1SN_lG
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br


9 
 

  

Informação nº 5: Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2018 
“Brasil-Israel: Música e Dança” 

 

 

Agradecemos o empenho e a participação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio inscritos no certame, 

bem como dos professores, professores coordenadores, diretores e demais profissionais envolvidos na 

edição 2018 do Concurso de Pintura e Desenho promovido em parceria com a Organização WIZO.   

 

Parabenizamos a todos pelos trabalhos desenvolvidos. 

 

Clique aqui para acessar o pôster com as obras premiadas.  

 

Solicitamos às Diretorias de Ensino a divulgação da informação junto às escolas e profissionais da Rede.  

 

 

 

CGEB/DEGEB 

https://drive.google.com/open?id=1kYylcIkXD2RYufYn9M0u1HU0MkqlKjDb
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Informação nº 6: Atualização dos Interlocutores dos 
Programas MEC 

 

 

Tendo em vista a necessidade de manter as Diretorias de Ensino informadas a respeito de todos os 

comunicados referentes aos Programas MEC que estão sob responsabilidade do Centro de Projetos 

Especiais – CPRESP,  solicitamos que preencham o formulário no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFneumm21JhU4C6RYBs-

nEnw9hn6FusrlDz10ZUiO4k/edit?usp=sharing para que possamos atualizar a relação de interlocutores. 

 

O formulário deverá ser preenchido até 28/02/2019. 

OBS: O link deverá ser copiado e colado no GOOGLE CHROME 

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com: 

Luciana Virgilio de Souza – (11)3351-6342 - luciana.souza@educacao.sp.gov.br 

Maria Inês de Fatima Rocha - (11)3351-6340 - maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

 

 

CGEB/DEGEB/CPRESP/PROGRAMAS MEC 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFneumm21JhU4C6RYBs-nEnw9hn6FusrlDz10ZUiO4k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFneumm21JhU4C6RYBs-nEnw9hn6FusrlDz10ZUiO4k/edit?usp=sharing
mailto:luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 7: Remanejamento dos materiais do 
Programa Ler e Escrever e do Projeto EMAI. 

 

 

Solicitamos a colaboração das Diretorias de Ensino no intuito de organizar o remanejamento dos materiais 

do Programa Ler e Escrever e Projeto EMAI entre as escolas e os municípios sobre sua jurisdição. 

 

Esta ação é de extrema importância para agilizar o atendimento a todas as regiões. 

 

Em caso de dúvidas, contatar Caren Santos, por meio do endereço de e-mail 

caren.santos@educacao.sp.gov.br. 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAI 
 

mailto:caren.santos@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 8: Mobilização no Combate ao Aedes aegypti 

 

 

Dia D  
15 de FEVEREIRO 2019 

 
 

No próximo dia 15 de fevereiro será realizado o Dia D de Combate ao mosquito Aedes aegypti 

nas escolas estaduais com o desenvolvimento de atividades voltadas para a eliminação de 

possíveis criadouros do transmissor da dengue, chikungunya e do vírus zika. 

 

O Dia Especial de Combate ao mosquito será realizado nas escolas estaduais em parceria com a 

Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN, da Secretaria de Estado da Saúde com a 

mobilização de estudantes e equipe escolar para a verificação de possíveis criadouros do Aedes 

aegypti. 

As ações serão concentradas nas áreas de maior risco e onde, em ano anterior, houve maior 

incidência de casos de dengue. Assim, apresenta-se em anexo as regiões mais vulneráveis, bem 

como as escolas que desenvolverão atividades. 

 

Ressalta-se a importância de que as ações de identificação e eliminação de criadouros do mosquito 

sejam desenvolvidas em articulação aos Centros Regionais da SUCEN - 

http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de- 

endemias/estrutura/centros-regionais. 

 

Esta iniciativa também integra o conjunto de ações do Programa Saúde na Escola – PSE, portanto, 

profissionais da educação e saúde tem abordado esse assunto junto à escola e à comunidade. 

Assim, todas as escolas são participantes da ação, incluindo aquelas que, eventualmente, não 

realizaram adesão ao PSE.  

 

Nesta ocasião, cumprimentamos as equipes das Diretorias de Ensino pelo trabalho que vem 

desenvolvendo, ao longo do ano letivo, na eliminação de criadouros do Aedes aegypti e 

diminuição das doenças dengue, Chikungunya e zika.  

CGEB/DEGEB/CEFAf/Equipe Curricular de Ciências 
 

https://drive.google.com/open?id=1qOeIDAQNXPnftEPEcQmc_yp_PPVfYlRk

