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Informação nº 1: Levantamento de dados: alunos ciganos na 
rede estadual paulista - até 17/10 

Atenção! Esta informação é válida somente para as 13 Diretorias de Ensino da Capital, de 
Adamantina, Americana, Assis, Caieiras, Campinas Leste, Campinas Oeste, Carapicuíba, Franca, 
Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, 
Osasco, Ourinhos, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, 
São José dos Campos, Sertãozinho, Sorocaba, Taboão da Serra e Taubaté. 
 

Com base na Resolução CNE/CEB nº 3, de 16 de maio de 2012, que define diretrizes para o 

atendimento escolar para populações em situação de itinerância, principalmente no que se refere aos 

alunos ciganos, o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) solicita às Diretorias de Ensino referidas acima o 

preenchimento do questionário aqui anexo.  

O objetivo da pesquisa é identificar a demanda de alunos ciganos na rede estadual paulista nos 

diversos níveis de ensino, articular ações junto ao Ministério da Educação e propor melhorias no 

atendimento a este público. 

A seleção das Diretorias de Ensino para esta pesquisa ocorreu por meio da base de dados do 

Ministério da Educação, que organizou o Grupo de Trabalho no ano de 2014, a fim de elaborar orientações 

para os Sistemas de Ensino.  

Solicitamos que o formulário seja preenchido até 17 de outubro.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), pelo e-mail 

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

 

 

 

Informação nº 2: 2ª Edição da Olimpíada Nacional de 
Aplicativos para o Desenvolvimento Sustentável (ONDA) – 
inscrições prorrogadas até 11/11 

 

Informamos que a Comissão Organizadora da 2ª Olimpíada Nacional de Desenvolvimento de 

Aplicativos para o desenvolvimento sustentável prorrogou as inscrições das equipes até 11 de novembro.  

 

Para mais informações, por favor, consultar os links abaixo: 

• Solicitar materiais para as escolas   

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC 

https://goo.gl/forms/ndixIF312Ig4wRLg2
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
https://goo.gl/forms/HlnYXJI8qhTmNTqG3
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• Edital da 2ª ONDA  (ajustes nos prazos estão no anexo) 

• Livro com orientações e dicas às equipes participantes   

• Formulário de inscrição da equipe 

Ressaltamos que a Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza pelo processo de inscrição, 

custos de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes, e nem pela premiação oferecida pelos 

organizadores da 2ª ONDA.  

Contamos com a habitual colaboração dos Núcleos Pedagógicos das 91 Diretorias Regionais de Ensino 

na divulgação desta iniciativa para as escolas com Ensino Médio da sua região. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe Curricular de Geografia e/ou Educação 

Ambiental: Andréia C. B. Cardoso (SEE/CGEB/CEFAF) – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br e  

Sergio L. Damiati (SEE/CGEB/CEFAF) – sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

 

   Informação nº 3: Diálogo Interbacias de Educação Ambiental 
em Recursos Hídricos: avaliação do encontro formativo – 
preenchimento até 16/10 

Esta informação é válida somente para Diretorias Regionais de Ensino de Andradina, Assis, 
Barretos, Bauru, Caraguatatuba, Franca, Itararé, Jaboticabal, Jales, José Bonifácio, Mogi das 
Cruzes, Pindamonhangaba, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, São José do Rio 
Preto, São Vicente, Sorocaba, Sumaré, Taubaté e Tupã.  
 

Entre os dias 24 a 26 de setembro de 2018, foi realizado o XVI Diálogo Interbacias de Educação 

Ambiental em Recursos Hídricos “A Resposta está na Natureza” com a participação de representantes da 

Educação das 7 regiões hidrográficas do Estado de São Paulo.  

Aproveitamos para agradecer o apoio do(a)s Dirigentes Regionais de Ensino nesta ação e solicitar o 

apoio das Diretorias Regionais de Ensino e do(a)s PCNP que participaram do encontro em 2018 no 

preenchimento da ficha de avaliação disponível neste link até 16 de outubro. 

 

É importante esclarecer que os PCNP que participaram do encontro de 2018 representaram as 91 

Diretorias Regionais de Ensino e têm como compromisso compartilhar as experiências com as respectivas 

DE/Núcleos Pedagógicos da sua respectiva região hidrográfica. 

O Diálogo Interbacias tem como objetivo dar continuidade ao processo de integração e articulação 

de programas, projetos e ações educativas com os princípios da Política Estadual de Gerenciamento de 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

http://www.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/201806/21134820-edital-001-2a-onda-2018.pdf
https://pt.calameo.com/read/0022464772468c2e39acd
https://goo.gl/forms/djJBFtDMvZSRK62C3
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
https://goo.gl/forms/0sQAYEiWiZhZIVot1


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 5 de 12 

Recursos Hídricos (Lei nº 7.663, de 30/12/1991), na área de atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBH), propiciando a troca de experiências, a mobilização e a capacitação permanente da sociedade. O 

público-alvo são membros de Comitês de Bacias Hidrográficas e representantes de Câmaras Técnicas dos 

CBH, profissionais atuantes nos órgãos gestores estaduais e federais de recursos hídricos, representantes 

das Diretorias Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, educadores, representantes da 

sociedade civil e representantes dos Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal. Conforme consta no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (2016-2019), cabe à Secretaria de Estado da Educação desenvolver e 

fomentar ações relacionadas aos eixos “Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de 

recursos”, “Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos” e “Comunicação social 

e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos”.  

Desde 2003, o Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos consiste em um 

importante espaço de formação continuada em Educação Ambiental para os Professores Coordenadores 

dos Núcleos Pedagógicos “Interlocutores de Educação Ambiental” das 91 Diretorias de Ensino. Além disso, 

contribui com o fortalecimento da articulação entre as DE e os 21 Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado 

de São Paulo por meio das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental (CTEA) na perspectiva de fomentar 

um processo permanente de diálogo sobre a educação ambiental em recursos hídricos nas diferentes 

regiões hidrográficas do Estado de São Paulo e a proposição de ações conjuntas voltadas para as escolas 

estaduais. Entre 2013 e 2018, mais de 410 Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos 

“Interlocutores de Educação Ambiental” participaram de palestras, rodas de diálogo, oficinas do encontro 

e da formulação de projetos em parceria com os CBH/CTEA.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe Curricular de Geografia e/ou Educação 

Ambiental: Andréia C. B. Cardoso (SEE/CGEB/CEFAF) – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

 

   

Informação nº 4: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2018: “Ciência para a Redução das Desigualdades” – 
inscrições até 11/10 

Esta informação é válida somente para Diretorias Regionais de Ensino da Capital, Grande São 
Paulo, Vale do Paraíba, Bragança Paulista e Litoral Norte. 
 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2018), promovida nacionalmente pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, neste ano, traz o tema “Ciência para a 

Redução das Desigualdades”, no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
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Nações Unidas. O evento acontecerá no Vale do Paraíba do Sul, entre 15 e 20 de outubro, em São José dos 

Campos (SP). A programação está disponível neste link. 

A iniciativa é frutos da ação conjunta do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual 

Paulista (ICT UNESP), da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos, da Associação para o 

Fomento de Arte e Cultura (AFAC) do Parque Vicentina Aranha, do Projeto Ciência no Parque, do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), do Instituto 

Florestal de São Paulo e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).  

O Cemaden Educação convida as escolas da rede estadual de ensino que atuam com Educação para 

Redução de Riscos de Desastres ou com a temática da SNCT 2018 a participarem da Mostra Científica e 

Sarau: Ciência & Arte na Redução das Desigualdades e Vulnerabilidades, no dia 18 de outubro, das 14h às 

17h, no Parque Vicentina Aranha (São José do Campos). No evento, haverá espaço para exposição de 

trabalhos pedagógicos no formato de sarau, mostra científica e vídeo. As escolas interessadas devem 

realizar a inscrição por meio deste link até 11/10. Seguem neste anexo informações adicionais sobre o 

evento.  

Solicitamos o apoio das Diretorias Regionais de Ensino da Capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba 

e Litoral Norte na viabilização da participação dos PCNP, gestores, professores e estudantes. 

 

Contamos com a habitual colaboração. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe 

Curricular de Geografia / Educação Ambiental:   

Andréia Cristina B. Cardoso - andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

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

Equipe Cemaden Educação: Débora Olivato - debora.olivato@cemaden.gov.br 

 

 

            

Informação nº 5: V Mostra Virtual Mediação e Linguagem 

 

Aos colaboradores do projeto Mediação e Linguagem (Escolas e Diretorias de Ensino), 

 

Os trabalhos escolhidos para representar cada Diretoria de Ensino na V Mostra Virtual Mediação 

e Linguagem já estão disponíveis no Blog Mediação e Linguagem: 

http://mediacaoelinguagem.wixsite.com/mediacaoelinguagem. 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

http://snct.mctic.gov.br/semanact/opencms/index.html
https://goo.gl/G9tzqk
https://drive.google.com/file/d/10r72yp15FsSSqF8xcH06UaL6EoAnsRnx/view?usp=sharing
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
http://mediacaoelinguagem.wixsite.com/mediacaoelinguagem
http://mediacaoelinguagem.wixsite.com/mediacaoelinguagem
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Lembramos que a V Mostra M&L de curtas/animações e radionovelas 2018 acontecerá em outubro, 

dias 17 e 18, por videoconferência, com a participação ao vivo de alunos, professores e PCNP protagonistas 

e convidados. Todos estão convidados! 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe Curricular de Língua Portuguesa:  

angela.baltieri@educacao.sp.gov.br e Mara.Lucia@educacao.sp.gov.br 

 

             Informação nº 6: Projeto Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) na Escola – preenchimento de formulário 
até 16/10 

 

A Secretaria de Estado da Educação (SEE), por meio do Escritório de Projetos da Chefia de Gabinete 

e da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por meio do Centro de Ensino Fundamental Anos 

Finais e Ensino Médio (CEFAF) e da Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental, realizou, no dia 19 

de abril, a videoconferência “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Escola”.  

A VC teve como objetivo apresentar a Agenda 2030 e os ODS, as articulações para implementação 

no Estado de São Paulo e a plataforma de aplicativos da StoryMax, contando com a presença de Ana Paula 

Fava, Assessora Especial para Assuntos Internacionais do Governo do Estado de São Paulo; Samira Almeida, 

representante da StoryMax; e do professor Sergio L. Damiati, da Equipe CGEB-CEFAF.  

Em continuidade ao projeto "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Escola" 

solicitamos às Diretorias Regionais de Ensino da Capital e Grande São Paulo que preencham o formulário 

disponível neste link até 16 de outubro. O objetivo é coletar dados e informações para subsidiar o 

planejamento da 2ª etapa do projeto. 

Para saber mais sobre o projeto, acesse a videoaula com uma apresentação do conteúdo aos 

educadores. Contamos com a habitual colaboração.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe Curricular de Geografia / Educação Ambiental:  

Andréia Cristina B. Cardoso – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br e Sergio L. Damiati - 

sergio.damiati@educacao.sp.gov.br ou com a Equipe StoryMax: Samira Almeida samira@storymax.me 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

mailto:angela.baltieri@educacao.sp.gov.br
mailto:Mara.Lucia@educacao.sp.gov.br
https://goo.gl/forms/nDxwdnfkDlU0koTg1
http://bit.ly/2vO3wXn
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.damiati@educacao.sp.gov.br
mailto:samira@storymax.me
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Informação nº 7: Inscrições abertas para a 2ª edição do 
STEM TechCamp Brasil 2019 – até 05/11 

 

Está aberto o processo seletivo para a segunda edição do programa STEM TechCamp Brasil 2019. 

Podem participar gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores de escolas públicas de redes 

estaduais e de institutos federais. As inscrições vão até 5 de novembro e deverão ser realizadas no site 

https://febrace.org.br/stemtechcampbrasil/2019/ . 

Com duração de 12 meses, o programa STEM TechCamp Brasil 2019 é uma iniciativa da Missão 

Diplomática dos Estados Unidos no Brasil em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis 

Tecnológicos (LSI-TEC) e apoio da Poli-USP, do Grupo +Unidos e do Consed.  

O Programa oferece ferramentas para o ensino de Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática 

para profissionais da educação básica e técnica da rede pública. Os educadores selecionados contarão com 

uma semana presencial de imersão, de 11 a 15 de fevereiro de 2019, na Universidade de São Paulo (USP), 

durante a qual terão atividades com as equipes do TechCamp de Washington (EUA) e especialistas 

selecionados pela USP, palestras com líderes educacionais e de empreendedorismo, discussões em grupo, 

construção de coletivas e dinâmicas utilizando técnicas de design thinking e elaboração da primeira versão 

das propostas de Planejamentos Estratégicos para implementação em suas respectivas comunidades 

escolares. 

Ressaltamos que todas as despesas relativas aos encontros do período de 11 a 15/02/2019, tais 

como passagens, diárias e atividades de formação, serão cobertas pelo programa. 

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail com carolina.batista@educacao.sp.gov.br ou por 

telefone (11) 2075-4882.  

 

 

            
Informação nº 8: SPEC: Videoconferência sobre Bullying e 
Cyberbullying – 18/10 

 

O dia 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, quando todos os países se organizam 

para combater esse problema que se manifesta nas escolas, causando sofrimento, depressão e até o 

suicídio de crianças e jovens. 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

https://febrace.org.br/stemtechcampbrasil/2019/
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
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No primeiro trimestre de 2018, o Sistema de Registro de Ocorrências Escolares (ROE) registrou um 

aumento de 320% dos casos de bullying nas escolas da rede, em comparação com o mesmo período de 

2017. Esse é um dado alarmante que evidencia a necessidade de se oferecer às escolas orientações sobre 

a prevenção dos casos e atuação naqueles já diagnosticados. 

Tendo o tema em vista, o Sistema de Proteção Escolar (SPEC), da Secretaria de Estado da Educação 

(SEE), fará uma videoconferência (VC) sobre Bullying e Cyberbullying no dia 18 de outubro, às 14h. 

Participarão da VC:  

• Sandra Maria Fodra, responsável pelo Projeto Mediação Escolar e Comunitária;  

• Luciene Togneta (UNESP), coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação 

Moral (GEPEM), que atua nas pesquisas e em formas efetivas de lidar com o Bullying nas 

escolas;  

• Cristina Sleiman, advogada e pedagoga, Diretora Pedagógica do Instituto iStart, Presidente da 

Comissão Especial de Educação Digital da OAB-SP e participante da Comissão de Direito Digital 

e Compliance da OAB-SP, que tratará do Cyberbullying, legislação e uso consciente da Internet, 

partindo dos pressupostos da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

A videoconferência é destinada aos Vice-Diretores, Professores Mediadores e Gestores 

Regionais do Sistema de Proteção Escolar nas salas da Rede do Saber. Posteriormente, a 

videoconferência será disponibilizada para toda a rede. 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Sandra Maria Fodra, do Sistema de Proteção Escolar 

(SPEC) - sandra.fodra@educacao.sp.gov.br - (11) 2075-4373. 

 

 

 

            

Informação nº 9: ACD 2018: demandas, relatórios e prazos  

 

Aos Senhores Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores e Professores de Educação Física, 

 

Para cumprir o que determina a Resolução SE 4, de 15-01-2016, e com vistas ao próximo processo de 

atribuição de aulas, inclusive de ACD, apresentamos (anexo) o modelo de “Relatório 2018 sobre turmas de 

Atividades Curriculares Desportivas – ACD“ e apontamos os prazos para as providências cabíveis. 

SPEC 

mailto:sandra.fodra@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1eeB6wp7sa3OdtzT2IOZngxO2qVb94qY_
https://drive.google.com/open?id=1eeB6wp7sa3OdtzT2IOZngxO2qVb94qY_
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Esclarecemos que o referido modelo de relatório deverá ser encaminhado com urgência para todas as 

escolas, uma vez que os prazos são exíguos. Assim, sugerimos que cada DE se organize para agilizar as 

providências solicitadas, dentro dos seguintes prazos: 

• Até 19/10/2018 – Os professores devem preencher e entregar os relatórios para a direção da 

escola, acompanhados de listas atualizadas de cada turma, expedidas pela SED (solicitar à 

Secretaria da própria escola), contendo apontamentos que indiquem quais os alunos que 

permanecerão na turma, caso ela seja mantida para o ano de 2019 (para efeito de matrícula 

na turma a ser coletada); 

• Até 26/10/2018 – O Conselho de Escola se reúne para analisar os relatórios e manifestar-se, 

em ata, sobre a manutenção ou interrupção de cada turma, inclusive turmas existentes que 

eventualmente não possuam relatório; 

• Até 06/11/2018 – A direção entrega na DE cópia do conjunto de relatórios das ACD de sua 

escola, acompanhado das cópias das relações atualizadas de cada turma, expedidas pela SED, 

mais a cópia da ATA do Conselho de Escola;  

• De 07 a 14/11/2018 – A escola coleta, na SED, as turmas de ACD mantidas pelo Conselho de 

Escola, matricula os alunos, solicita homologação ao CEDEP-DEGREM e digita no Sistema 

vigente as aulas correspondentes a essas turmas coletadas, para fins de atribuição para 2019; 

• De 21/11 a 07/12/2018 – As Diretorias de Ensino, de posse de todos os relatórios ACD 2018, 

digitam no site da CGEB os consolidados dos relatórios das Turmas ACD  2018.  

Apontamos para a urgência do agendamento das reuniões dos Conselhos de Escola, 

(preferencialmente de 22 a 26/10/2018), de cujos resultados dependem todas as demais 

demandas.  

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

Telefones 11-20754897 e 11-20754898  

 

 

            

Informação nº 10: Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas 
– 10/10  

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 11 de 12 

Hoje, 10 de outubro, é celebrado o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Para reforçar 

a importância do tema, o Ministério do Trabalho convida as escolas de todo o país a realizarem uma aula 

básica sobre segurança, saúde e a importância e o significado das sinalizações. 

Como forma de estimular a participação dos alunos, a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), em 

parceria da Undime e o Conselho de Secretários Estaduais de Educação (Consed), lançou, no contexto da 

Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Canpat 2018), um concurso voltado aos 

trabalhos produzidos em sala de aula sobre o tema:  

• Concurso de desenho:  destinado aos alunos do Ensino Fundamental 1, 

com temas voltado ao mundo do trabalho: profissão dos pais, familiares, professores, etc., 

podendo ser utilizados os sinais de segurança abordados em aula; 

• Concurso de frase escolar: destinado aos alunos do Ensino Fundamental 2, 

com temas voltados ao mundo do trabalho. 

• Concurso de Redação escolar: destinado aos estudantes do Ensino Médio, 

com temas voltados ao mundo do trabalho. 

Para concorrer, cada unidade escolar deverá selecionar um desenho, frase e/ou redação dos 

respectivos ensinos (Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio) e encaminhar os trabalhos para a 

Superintendência Regional do Trabalho/ SRTb (Endereço: Rua Martins Fontes, 109, Centro, CEP: 01050-000 

- São Paulo-SP) até 20/10. A SRTb selecionará três trabalhos de cada categoria para representar o Estado, 

que serão encaminhados à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), em Brasília (DF). A SIT, em conjunto 

com os parceiros, escolherá os três mais representativos em cada categoria, em 27/11. Os trabalhos 

escolhidos receberão um certificado e poderão ser utilizados na CANPAT 2019. 

 

 

 

            

Informação nº 11: Boas Práticas: Projeto “Eu Indico”, da EE. 
Prof. Geraldo Alves Machado (DE Votuporanga) 

 

Desde 2014, a Escola Estadual Professor Geraldo Alves Machado, localizada no município de 

Álvares Florence, pertencente à Diretoria de Ensino de Votuporanga, realiza o Projeto “Eu Indico”. 
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A ação envolve anualmente toda a comunidade escolar em torno de uma espécie de “clube de 

leitura”, que reúne indicações de livros feitas por alunos, professores, funcionários e gestores. As 

recomendações feitas aos colegas incluem o porquê da escolha do livro e um breve resumo da obra.  

Além disso, são realizadas atividades envolvendo a leitura e a produção escrita e a participação em 

grupos nas redes sociais para indicação, avaliação e comentários a respeito dos livros que constam na Sala 

de Leitura. 

Para divulgar outras temáticas de boas práticas desenvolvidas pelas unidades escolares e/ou 

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