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Informação nº 1: Videoconferência de Lançamento do 
Material Didático “Narrativas Quilombolas” – 23/11 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), 

realizará uma videoconferência, no dia 23 de novembro, das 9h às 11h, sobre o material didático 

“Narrativas Quilombolas”, composto por livro e caderno de atividades. A VC também será 

transmitida ao vivo via streaming. Para assistir, basta acessar o endereço 

www.rededosaber.sp.gov.br no dia e horário da VC. 

O material é fruto de demanda das comunidades quilombolas e se baseou em rodas de 

conversa que se iniciaram com essas comunidades em 2012. Em 2018, a SEE distribuiu o material 

para as Escolas Estaduais em territórios quilombolas e/ou com demanda de alunos quilombolas e, 

no intuito de apresentá-lo a toda a rede, o CAESP/NINC também enviou 1 exemplar para cada 

Diretoria de Ensino.  

Solicitamos que participem desta VC os PCNP interlocutores de Educação Escolar Quilombola 

e/ou Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER) da Diretoria de Ensino e que, no momento, 

estejam com o referido material em mãos, para servir como subsídio à formação. O arquivo digital 

deste material didático pode ser obtido por meio dos links: Livro de Narrativas Quilombolas e 

Caderno de Atividades. 

Aproveitamos o ensejo para solicitar que as DE também convidem para assistir à 

videoconferência em seus polos da Rede do Saber:  

 

DEVOL UÇÃO  DE  DADO S  P ARA  

A  CGE B  VI A  FO RMUL ÁRIO  OU  

E-MAIL  

 

ORIE NT AÇ ÃO  O U  

DI VULG AÇ ÃO  

 

INFORM AÇ ÃO  É  APE NAS  P AR A  

ALGUM AS  DI RETO RI AS  DE  

ENSI NO  

TE X T O  A Z U L  

/V E R M E LH O  

L INK  QUE  REMETE  A  UM  

SI TE/ AR QUI VO  E  PR AZO S  A  

SEREM  OB SER V ADO S  

 

BOAS PR ÁTIC AS :  PROJE TO S 

E/OU ATI VI DADE S QUE 

MERECEM DE ST AQUE  

 

CUR SOS ,  OR IENTAÇÕES  

TÉCNI CAS E  FO RM AÇÕES  

https://drive.google.com/file/d/14M3PgvdZos3wTjFGogJfxHEL_MFW2BT7/view
https://drive.google.com/file/d/14M3PgvdZos3wTjFGogJfxHEL_MFW2BT7/view
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/14M3PgvdZos3wTjFGogJfxHEL_MFW2BT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTnIRoLOUHUV2vMcPHSqfqS27pjKTB4X/view?usp=sharing
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• Representantes da área da educação dos Municípios da sua região, no caso de Diretorias 

de Ensino com escolas estaduais ou municipais em territórios quilombolas. 

• Coordenadores Pedagógicos das Unidades Escolares sob sua jurisdição. 

Solicitamos que divulguem amplamente nas escolas sob sua jurisdição. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Renato Ubirajara, pelos e-mails: 

renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br  ou cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

Informação nº 2: Concurso Vozes pela Igualdade de 
Gênero 3ª Edição: Votação online dos finalistas – até 19/11 

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado (CAESP), 

em articulação com o Centro de Referência em Educação – Mário Covas (CRE), informa que já está 

disponível o link para votação online dos finalistas do Concurso “Vozes Pela Igualdade de 

Gênero”, cuja 3ª edição teve o tema “Em todos os lugares, em pé de igualdade”.  

A votação ocorrerá no período de 9 a 19 de novembro, por meio deste link. Na página, é 

possível assistir aos vídeos dos 10 finalistas. As demais informações contidas no regulamento do 

concurso continuam vigentes.  

Solicitamos que esta informação seja amplamente divulgada às escolas sob sua jurisdição, 

participantes do referido Concurso. 

Para maiores informações, entrar em contato através do e-mail: 

premioseconcursoscre@educacao.sp.gov.br . 

 

   

 

Informação nº 3: Projetos Inscritos para a Fase II da 
FeCEESP e vagas remanescentes – até 14/11 

 

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC E EFAP/CRE 

CGEB/DEGEB/CAESP/NINC  

mailto:renato.ubirajara@educacao.sp.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
mailto:premioseconcursoscre@educacao.sp.gov.br
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Aos responsáveis pela FeCEESP nas Diretorias de Ensino, 

 Divulgamos a lista final com os projetos inscritos para a Fase II – Seletiva Estadual da Feira 

de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP), para que sejam verificadas as 

informações cadastrais. Caso necessário, solicite correções à equipe gestora, por meio dos 

contatos aqui indicados.  

Informamos também que estão abertas as vagas remanescentes para as categorias de 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, sendo uma vaga de Ciências da Natureza e uma vaga de 

Ciências Humanas, independentemente do número que escolas que a DE possua. O cadastro dos 

projetos remanescentes poderá ser feito por meio deste link , até 14 de novembro. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe gestora da 6ª FeCEESP:  

• Ana Joaquina Sallares – Tel: (11) 2075-4881 / ana.sallares@educacao.sp.gov.br  

• Andreia Cristina B. Cardoso – Tel: (11) 2075-4917 / andreia.cristina@educacao.sp.gov.br  

• Carolina Batista – Tel.: (11) 2075-4882 / carolina.batista@educacao.sp.gov.br  

• Eleuza Guazzelli – Tel.: (11) 2075-4912 / eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br  

• Emerson Costa – Tel.: (11) 2075-4918 / emerson.costa@educacao.sp.gov.br  

• Gisele Mathias – Tel.: (11) 2075-4911 / gisele.mathias@educacao.sp.gov.br  

• Renata C. de Andrade – Tel.: (11) 2075-4913 / renata.andrade@educacao.sp.gov.br  

• Sergio Luiz Damiati – Tel.: (11) 2075-4919 / sergio.damiati@educacao.sp.gov.br  

• Tania Gonçalves – Tel.: (11) 2075-4920 / tania.zanon@educacao.sp.gov.br  

 

 

Informação nº 4: Número de alunos matriculados em 
Classes Hospitalares – devolução dos dados até 23/11 

Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino Centro, Centro-Oeste, Centro-Sul, Leste 
2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Suzano, Araçatuba, Barretos, Botucatu, Franca, Jaú, Jundiaí, Lins, 
Marília, Ribeirão Preto e São Carlos. 
 

Em atenção ao combinado em reunião entre Dirigentes Regionais de Ensino e a 

Coordenadora da CGEB, Profa. Celia Maria Monti Viam Rocha, solicitamos o envio do número de 

alunos matriculados em Classe Hospitalar no mês de setembro, por meio da tabela aqui anexa, 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

https://drive.google.com/file/d/1vjsn3CXlPw0LlLfOTO4VreU26IaxwgyW/view?usp=sharing
https://goo.gl/4nLtQq
https://seesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/uiara_araujo_educacao_sp_gov_br/EbjOIFawtNtDtMDhbFbY_NcB4GTNkISwb2Y2Hp2LRgPYeQ?e=rAfCfJ


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 6 de 11 

e registrem o dado solicitado na coluna “Alunos”, até o dia 23 de novembro, nos campos 

referentes à sua Diretoria. 

Como esses dados são sempre flutuantes em função da especificidade dos casos atendidos, 

essas informações passarão a ser solicitadas bimestralmente, conforme já acordado.  

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com Gladys Maria Cavallieri Mello 

(gladys.mello@educacao.sp.gov.br) ou Gilda Piorino (gilda.piorino@educacao.sp.gov.br). 

 

 

            

Informação nº 5: Armazenamento dos Cadernos do 
Aluno – São Paulo Faz Escola 

 

Informamos que os Cadernos do Aluno – São Paulo Faz Escola em posse das Diretorias de 

Ensino e das escolas deverão ser conservados armazenados. Sendo assim, não está autorizado o 

desfazimento deste material. Em ocasião oportuna, e sob orientação expressa desta Pasta, com 

base na Resolução SE 83/2013, serão emitidas demais instruções. 

Ítalo de Aquino - italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

 

 

            

Informação nº 6: Participação de alunos e professores nas 
Paralimpíadas Escolares 2018 – de 19 a 24/11 

 

Com vistas à participação de alunos e professores da Rede Pública Estadual de Ensino de 

São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2018, a serem realizadas de 19 a 24 de novembro, em São 

Paulo (SP), divulgamos a lista oficial dos nossos participantes convocados para integrar a 

Delegação Paulista.  

Esclarecemos, especialmente às Diretorias Regionais de Ensino que possuem professores 

participantes da referida delegação, que a hospedagem e alimentação de professores e alunos 

CGEB/DEGEB/CAESP/CAPE 

CGEB/DEGEB/CEFAF/ Programa SPFE 

mailto:gilda.piorino@educacao.sp.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1046.pdf
mailto:italo.aquino@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1jTHDTLFMzmiirAgfc3rc2zhTUUemnxTx
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serão providenciadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), mediado pela Secretaria de 

Esportes Lazer e Juventude (SELJ), responsável pelo transporte dos participantes e pela Secretaria 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPcD), motivo pelo qual estes não farão jus ao 

pagamento de diárias.  

Informamos que será necessária a publicação do efetivo exercício dos professores de 

Educação Física convocados pelo CPB, conforme modelo anexo, com base na participação atestada 

pela chefia dos jogos e declaração de participação, a ser publicada na Intranet (Biblioteca da 

CGEB/“Presenças JEESP”).  

Oportunamente forneceremos maiores detalhes com relação à escola de origem de cada 

um dos participantes, inclusive dos professores que fazem parte do “staff” de cada modalidade. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com: Maria Elisa Kobs Zacarias 

Maria.Zacarias@educacao.sp.gov.br 

 

 

            

Informação nº 7: PNLD - Anos Iniciais: não recolher; Anos 
Finais e Médio: recolher 

 

Com base no Artigo 37 da Constituição Federal/88 e nos Artigos 4º e 7º do Decreto Federal 

9.009/17, o PNLD é executado em estrita observância aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 

Assim, em conformidade às disposições citadas, neste final de ano letivo, todas as escolas 

de Ensino Fundamental Anos Iniciais poderão deixar com seus alunos os livros que receberam 

no início do primeiro semestre, pois o ciclo de utilização do livro se encerra no final do ano, sendo 

desnecessário recolher os livros dos alunos. Em 2019 todas as turmas receberão novas coleções 

com ciclo de utilização de 4 anos (todos consumíveis).  

As escolas que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio deverão 

promover o recolhimento dos livros ofertados no início do ano letivo para que sejam reutilizados 

em 2019 pelas novas turmas. O controle da devolução dos livros didáticos deve ser realizado à 

medida que os alunos entregam os livros à escola para reutilização no ano seguinte. Nesse 

momento, a escola precisa anotar a quantidade de livros devolvidos por título, componente e 

CGEB/DEGEB/CEFAF/ Equipe Curricular de Educação Física 

https://drive.google.com/file/d/1Sv0yvbnJD12SFQspkGCpW-R7DMJSC9hk/view?usp=sharing
mailto:Maria.Zacarias@educacao.sp.gov.br
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ano/série, a fim de comparar os dados obtidos com a quantidade de livros entregue aos alunos no 

início deste ano letivo.  

Assim sendo, as campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas 

as escolas. Ao final do ano, a expectativa é de que a devolução dos livros alcance a totalidade 

distribuída. O FNDE estipula que todas as escolas realizem conscientização sobre o uso do livro 

didático que deverá ser utilizado por três anos consecutivos e mantidos em adequada condição de 

uso.  

Em caso de dúvida, favor entrar em contato por meio do e-mail pnld@educacao.sp.gov.br 

 

             Informação nº 8: Formulários de acompanhamento das 
ações desenvolvidas nas ETI (2º sem. 2018) – 
preenchimento até 30/11 

Esta informação destina-se às seguintes Diretorias de Ensino de 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. 

 

Com o propósito de garantir o planejamento, execução, avaliação e redirecionamento das 

ações desenvolvidas nas Escolas de Tempo Integral (ETI-Anos Finais), a equipe responsável pela 

Escola de Tempo Integral encaminha um Documento Orientador contendo dois formulários: 

1 - Formulário de Visita à escola - Acompanhamento das ações desenvolvidas nas Escolas 

de Tempo Integral – ETI.  

A ser preenchimento por: pelos Supervisores de Ensino e PCNP responsáveis pelas ETI nas 

Diretorias de Ensino.  

Conteúdo: informações coletadas nas visitas técnicas sobre a prática dos professores dos 

componentes da parte diversificada 

 

2 – Formulário de Acompanhamento das ações desenvolvidas nas Escolas de Tempo Integral – ETI. 

A ser preenchido por: Professores Coordenadores e/ou Diretores das escolas ETI.  

CGEB/DEGEB/CEFAF/ Equipe Programa de Livros 

mailto:pnld@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/13xTYkA-DW5Pg4mvKfoF1Eys94rslAHwC/view?usp=sharing
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Conteúdo: informações sobre o andamento e desenvolvimento das ações desenvolvidas nas 

escolas de Tempo Integral - ETI  

Ambos deverão ser preenchidos até 30 de novembro. 

  Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a equipe ETI pelo e-mail 

eti@educacao.sp.gov.br 

 

             

Informação nº 9: Envio do relatório consolidado dos 
dados coletados no Replanejamento 2018 – até 22/11 

 

Conforme informado no Boletim CGEB nº 256, de 4 de setembro de 2018, ao final da 3ª etapa do 

replanejamento, a Diretoria de Ensino deverá enviar o Relatório Consolidado para a CGEB por meio do e-

mail replanejamento2018cgeb@gmail.com até 22/11.  

Para mais informações, entre em contato com:  

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

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

 

             Informação nº 10: Inscrição dos PCNP de Educação 
Física e Educação Especial para a OT sobre Esporte 
Paralímpico na escola 

 

Informamos que no dia 05/12 acontecerá a Orientação Técnica sobre Esporte Paralímpico 

na Escola, das 8h às 17h30, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (em São Paulo), 

realizada em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. 

Serão convocados os Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Educação Física 

e um (1) Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico de Educação Especial por DE, sendo 

necessário que todos façam a inscrição acessando este link  até 23/11. 

Em caso de dúvida, entrar em contato com: 

CGEB/DEGEB/CEFAF/ Equipe ETI 

CGEB/DEGEB 

mailto:eti@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1533yRDTIUwzvDveuM-57J398wzjGjKws
mailto:replanejamento2018cgeb@gmail.com
mailto:helena.achilles@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciiimbO-nP_bEB8lDK93Qq908hhm9S19Lh76osnJgMRGOYIg/viewform
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Sandra Pereira Mendes sandra.mendes@educacao.sp.gov.br e/ou Regina Celia Cirillo Da Silva 

Pinto regina.pinto@educacao.sp.gov.br. 

 

 

 

Informação nº 11: Boas Práticas: “Roda de Samba”, na 
EE José Pacheco Lomba (DE Registro) 

 

No último 31/10, a E.E. José Pacheco Lomba, pertencente à Diretoria de Ensino de Registro, 

promoveu o evento “Roda de Samba”. Com o tema “Atividade Rítmica - Manifestação e Representação da 

Cultura Rítmica Nacional”, o samba, e seu processo histórico e aspectos regionais, foi trabalhado nas aulas 

de Educação Física pela professora Thaís Quiroga Rolim de Souza com as 3ª séries do Ensino Médio. 

 

 

Apresentação do evento “Roda de Samba”, na EE José Pacheco Lomba. Foto: Divulgação  

 

O objetivo foi desenvolver e aprofundar as aprendizagens específicas ao tema, além de trabalhar 

capacidades relacionadas ao protagonismo juvenil, tais como planejar, divulgar, realizar e avaliar as etapas 

de um evento.   

CGEB/DEGEB/CEFAF e CAESP 

mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
mailto:regina.pinto@educacao.sp.gov.br
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Para a sequência didática, foram propostas as atividades do Caderno do Aluno (3ª série do EM; 

pesquisa sobre a história do samba e seus subgêneros; análise das letras do samba e suas características; 

sequencia musical, trabalhando a identificação dos subgêneros do samba; mapa mental; entre outras.  

O trabalho incluiu pesquisa e busca de informações, realização de gestos e movimentos, projeção 

de vídeos, debate, relato das próprias percepções, resolução de situações problema, entre outras 

atividades. Ao fim, o evento contou com: 

- Abertura (história do samba); 

- Monólogo; 

- Apresentação de dança (pagode de partido-alto); 

- Desfile (roupas e subgêneros do samba); 

- “Pot-pourri”: samba carnavalesco, pagode e samba de partido-alto; 

- Teatro (Garota de Ipanema); 

- Roda de Samba com todos os envolvidos.  

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. 

 

 

CGEB/ATCGEB 


