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Informação nº 1: Orientações sobre a reposição de dias 
letivos em face da disponibilização de espaço escolar. 

 
Em face do cronograma de eventos esportivos proporcionados pela Secretaria de Estado de Esporte, e 

considerando que esta Pasta estará disponibilizando espaços escolares para sua realização, a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB/SEE), solicita especial atenção das autoridades 

responsáveis, ao cumprimento dos procedimentos que se seguem. 

 I - Quanto à reposição de dias letivos e/ou aulas, quando há disponibilização de espaço escolar 

para a realização dos referidos eventos: 

a) cada unidade escolar, por meio de seu Conselho de Escola, deverá dimensionar os dias e/ou aulas 

não ministradas e elaborar Plano de Reposição, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para parecer do 

Supervisor de Ensino e homologação do Dirigente Regional de Ensino, e, em caso de cursos semestrais, a 

reposição poderá ocorrer no contraturno, aos sábados, no período de recesso do mês de julho e/ou em 

dias em que não tiverem sido previstas atividades regulares na unidade escolar; 

b) à Diretoria de Ensino, caberá: 

1. ao Supervisor de Ensino: 

1.1. analisar os planos de reposição, avaliando-os em sua pertinência e 

viabilidade e emitindo parecer conclusivo; 

1.2. acompanhar, o cumprimento das atividades neles propostas assegurando, 

com especial atenção, quando esse processo não puder se viabilizar nos termos dos 

procedimentos ora definidos; 

1.3. acompanhar a digitação do Calendário Escolar, na plataforma Secretaria 

Escolar Digital - SED; 

2. ao Dirigente Regional de Ensino, a homologação do Calendário Escolar reformulado; 

c) as unidades escolares deverão, por meio do Conselho de Escola, notificar os alunos e os pais 

sobre a reposição de dias letivos e/ou de aulas, e afixar, em local visível, as datas e os horários estabelecidos 

nos respectivos Planos de Reposição; 

d) caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB – orientar as Diretorias de Ensino, 

no acompanhamento da digitação do Calendário Escolar, na plataforma Secretaria Escolar Digital (SED). 

II – Referentes à utilização das dependências das Escolas Estaduais para alojamento dos atletas e 

professores, durante os eventos esportivos caberá à Diretoria de Ensino: 

a) Identificação das escolas com maior número de salas de aula, visando a melhor 

acomodação dos atletas; 
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b) orientações e procedimentos quanto à utilização dos prédios escolares, após o contato 

feito pelas Prefeituras locais e representantes regionais da Secretaria de Estado de Esporte 

oficializando os eventos, conforme calendário anexo. 

 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato com Sandra ou Luiz Fernando, por meio dos seguintes endereços 

eletrônicos: sandra.mendes@educacao.sp.gov.br ou luiz.vagliengo@educacao.sp.gov.br  

 

 
 
 
 
 
 

CGEB/ DEGEB/CEFAF/Equipe de Educação Física/DGREM/CEMAT 

file:///C:/Users/Cursista/Desktop/CALENDÁRIO%20SESP%20-%20SEDE.xls
mailto:sandra.mendes@educacao.sp.gov.br
mailto:luiz.vagliengo@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 2: Novo Cronograma da 6ª FeCEESP 

 

Sr(a) Responsável pela FeCEESP na DER: 

Segue novo cronograma da 6ª FeCEESP, conforme quadro abaixo: 

2
0

1
9

 

Fa
se

 II
I 

08 de abril Divulgação dos 40 projetos finalistas. 

09 a 18 de abril 
Período de agendamento das orientações individuais dos projetos 
finalistas junto às UE, pela equipe gestora da FeCEESP. 

22 de abril a 10 de maio 
Período para orientação individual dos projetos finalistas, pela equipe 
gestora da FeCEESP, via ferramenta de webconferência. 

13 de maio a 22 de maio 
Período para revisão dos projetos pela UE, com posterior envio do 
Banner final e Resumo, para a SEESP, pelo e-mail: 
orientacaofeceesp@gmail.com 

23 a 24 de maio 
Período de organização da Banca de Avaliação pela equipe gestora da 
FeCEESP. 

27 a 31 de maio Período de análise dos materiais pela banca da avaliação. 

03 a 12 de junho Período de realização da Banca de Avaliação da 6ª Edição da FeCEESP. 

17 de junho Divulgação dos 08 projetos ganhadores. 

Final de junho Cerimônia de Premiação da 6ª Edição da FeCEESP. 

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  

• Aparecida Kida Sanchez – Tel: (11) 2075-4914 / aparecida.sanches@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  

• 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  

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

mailto:orientacaofeceesp@gmail.com
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Informação nº 3: Retificação – Portaria Conjunta G-CEL-
SELJ/ G-CGEB-SEE/G-SEDPCD/G-CEETEPS-SDECTI de 15- 
02-2019 

 

Informamos que no dia 15 de fevereiro de 2019 foi publicada a Portaria Conjunta G-CEL-SELJ/G-CGEB-

SEE/G-SEDPCD/G-CEETEPS-SDECTI de 15- 02-2019, referente ao Regulamento dos Jogos Escolares do 

Estado de São Paulo (JEESP) para 2019. Após análise da Equipe Técnica da SESP houve a necessidade de 

publicar retificação da referida portaria. Para conhecer a alteração, visite o link. 

Solicitamos que sejam comunicados os supervisores, diretores, PCNP e professores de Educação Física que 

irão participar da competição. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: jogosescolaressee@gmail.com 

Luiz Fernando Vagliengo 2075-4897 ou Sandra Pereira Mendes 2057-4898 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF/Equipe Técnica de Educação Física 

https://drive.google.com/open?id=1BtXyQPPC8S8r7EvlXiTj5b2sVU2is8No
https://drive.google.com/open?id=1BtXyQPPC8S8r7EvlXiTj5b2sVU2is8No
https://drive.google.com/open?id=1KbeT3NyowD73TT8BiCTMmNwyqfJbeIS0
mailto:jogosescolaressee@gmail.com
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  Informação nº 4: Lançamento do Cronograma das Ações 
Conjuntas dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo -
2019. 

 

No último dia 26 de fevereiro de 2019 aconteceu a videoconferência para o Lançamento das Ações 

Conjuntas dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo em 2019, sendo assim apresentamos o Cronograma 

de ações conjuntas – JEESP – 2019. 

O referido cronograma contém todas as demandas e prazos necessários para cumprir o que determina a 

Portaria Conjunta G-CEL-SELJ/G-CGEB-SEE/G-SEDPCD/G-CEETEPS-SDECTI de 15- 02-2019, sobre o 

Regulamento dos JEESP para 2019, de acordo com este regulamento as inscrições deverão ser feitas como 

segue: 

Para as modalidades das categorias Mirim e Infantil as inscrições deverão ser realizadas no período de 18 

de fevereiro a 15 de março, mediante ofício de inscrição cujo modelo consta no Anexo 1 do referido 

regulamento, a ser entregue nos locais adiante discriminados:  

Locais de entrega dos ofícios de inscrição:  

Etapa I - (Categorias Mirim e Infantil): Escolas Públicas Estaduais e Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) 

deverão entregar o ofício de inscrição, carimbado e assinado, nas Diretorias Regionais de Ensino de sua 

jurisdição, dentro do prazo estipulado e até o término do expediente externo do dia 15/03.  

Etapa II - (Categorias Mirim e Infantil): Escolas Públicas Municipais, Escolas Particulares e Escolas 

Técnicas Federais deverão entregar o ofício de inscrição nas Inspetorias de Esportes (IREL) ou Diretorias de 

Esportes (DREL) e, no caso da Capital de São Paulo, na Divisão de Esportes, dentro do prazo estipulado e 

até o término do expediente externo do dia 15/03. 

Para as modalidades das categorias Paralímpicas A e B, as inscrições deverão ser realizadas de 11 a 29 de 

março, somente pelo link da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLL8gs554jBF0hbffgccZPB2AFiFctLpyVcIuKiU0vfQCaQ/vi

ewform?vc=0&c=0&w=1. 

Lembrete importante a todas as DEs: O quadro síntese completo, inclusive com o número de jogos 

previstos, deverão ser postados no site da SEE (www.educacao.sp.gov.br), sempre acessado via Internet 

Explorer, impreterivelmente nos dias 21 e 22 de março de 2019.  

https://drive.google.com/open?id=17g43O-FwDal11xx8kNjODbKqXCMN0NYh
https://drive.google.com/open?id=17g43O-FwDal11xx8kNjODbKqXCMN0NYh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLL8gs554jBF0hbffgccZPB2AFiFctLpyVcIuKiU0vfQCaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLL8gs554jBF0hbffgccZPB2AFiFctLpyVcIuKiU0vfQCaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Vale conferir os anexos 1 e 2 do Cronograma, que contêm modelos de convocação e efetivo exercício, 

bem como a declaração de matrícula. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: jogosescolaressee@gmail.com 

Luiz Fernando Vagliengo (11) 2075-4897 ou Sandra Pereira Mendes (11) 2075-4898 

 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF/Equipe Técnica de Educação Física 
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Informação nº 5: Cronograma de aplicação e digitação das 
atividades do Mapa de Classe (1º ao 5º ano) - 2019. 

 

Tendo em vista a necessidade de monitorar, de forma sistemática, as habilidades voltadas para o 

desenvolvimento do sistema alfabético de escrita de cada um dos alunos do Ensino Fundamental  dos anos 

iniciais, do 1º ao 5º ano, e no intuito da tomada de decisões pedagógicas, no que diz respeito aos processos 

de ensino e de aprendizagem de todos, segue o cronograma de aplicação e digitação das atividades do 

Mapa de Classe (1º ao 5º ano). 

  

A) Atividades do Mapa de Classe* - 1º ao 5º ano 
  

* Os Mapas de Classe devem ser digitados no site do Programa Ler e Escrever, no link  

http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/. 

** Para a 1ªAplicação, as orientações seguiram no documento “Início do Ano letivo”  

 

Para mais informações sobre a sondagem de hipótese de escrita consulte o Guia de Planejamento e 

Orientações Didáticas do Professor Alfabetizador – 1º ano (pag. 26 – 28, 4ª edição). 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Caren Aline Ribeiro Santos, por meio do e-mail 

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

 

 

 

 

 

 

 

Período de 
Referência 

Período de 
Aplicação 

Abertura 
do sistema 

para digitação 

Consolidação da Diretoria de 
Ensino no sistema 

1ª Aplicação** 11/02 a 28/02 18/03 até 02/04 

2ª Aplicação 15/04 a 18/04 06/05 até 13/05 

3ª Aplicação 24/06 a 28/06 15/07 até 30/07 

4ª Aplicação 09/09 a 13/09 16/09 até 30/09 

5ª Aplicação 05/11 a 12/11 11/11 até 02/12 

CGEB/DEGEB/CEFAI 

http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/
mailto:regina.ayres@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 6: Olimpíada de Língua Portuguesa – 
Escrevendo o Futuro 

 

Este ano tem concurso do Programa Escrevendo o Futuro - Olimpíada de Língua Portuguesa, cujo objetivo 

é contribuir para a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas de todo país, fazendo isso 

por meio de ações de formação para educadores envolvidos no ensino da Língua Portuguesa.  

 

Participantes do concurso: 

Professores e estudantes das escolas públicas do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino 

Médio. 

Categorias de inscrição 

Poema:  5º ano do Ensino Fundamental 

Memórias Literárias: 6º e 7º anos do Ensino Fundamental 

Crônica: 8º e 9 anos do Ensino Fundamental 

Documentário: 1ª e 2ª séries do Ensino Médio 

Artigo de Opinião: 3ª série do Ensino Médio 

 

Objetivos específicos: 

✓ Professor:  refletir sobre a prática; compreender a função social da escrita; apropriar-se da 

metodologia da sequência didática. 

✓ Aluno: ampliar a competência na linguagem oral, na leitura e na escrita; aprender a produzir um 

gênero de texto; aprofundar o olhar sobre o lugar onde vive. 

 

Solicitamos a todos que divulguem o concurso. Todo professor de Língua Portuguesa pode se inscrever.  

 

Com o material disponibilizado (Coleção da Olimpíada/Cadernos Virtuais), os professores podem 

desenvolver oficinas com todos os alunos da classe e trabalhar com uma metodologia que aborda conceitos 

no ensino da Língua Portuguesa em consonância com o Currículo do Estado de São Paulo e com a BNCC. 

 

As inscrições se iniciaram no dia 20 de fevereiro e terminarão no dia 30 de abril e devem ser feitas pelo 

professor. 

 

As informações do concurso, bem como materiais, encontram-se no site: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/ 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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Para quaisquer outras dúvidas, encontramo-nos à disposição. 

Equipe de Língua Portuguesa 

Mara.lucia@educacao.sp.gov.br 

Marcos.rferreira@educacao.sp.gov.br 

Mary.silva02@educacao.sp.gov.br 

Katia.pessoa@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAI 

mailto:Mara.lucia@educacao.sp.gov.br
mailto:Marcos.rferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:Mary.silva02@educacao.sp.gov.br
mailto:Katia.pessoa@educacao.sp.gov.br


12 
 

  

Informação nº 7: Orientação Técnica – Língua Italiana 
para os docentes do CEL 

 

A Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Instituto Cultural Ítalo Brasileiro (ICIB) e o 

Departamento de Línguas Modernas – Italiano da Universidade de São Paulo (USP) ofertará em maio uma 

Orientação Técnica para os docentes de Língua Italiana que ministram aulas no Centro de Estudos de Língua 

(CEL). Para que o evento ocorra de forma mais proveitosa, solicitamos que os professores respondam ao 

questionário, cuja finalidade é pautar os conteúdos da Orientação Técnica, ou seja, a partir das respostas 

dos docentes mapearemos suas necessidades, interesses e inquietações, direcionando assim, as discussões 

e trabalhos a serem desenvolvidos na OT. 

 

Para acesso ao questionário: 

https://goo.gl/forms/y5X3LeqwrQz269AH3 

 

Para maiores informações entrar em contato com Teonia (teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br) 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

https://goo.gl/forms/y5X3LeqwrQz269AH3
mailto:teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 8: Inscrições na Competição USP de 
Conhecimento (CUCo) 

 

Solicitamos ampla divulgação da CUCo (Competição USP de Conhecimentos), parte do programa “Vem pra 

USP! ”, da Universidade de São Paulo - USP. Todos os alunos das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio das 

escolas públicas do Estado de São Paulo podem participar. 

 

A competição possui duas provas: a primeira é online, com 18 testes e a segunda é presencial, com 45 

testes, e acontecerá na escola em que o aluno está matriculado.  

 

CUCo 1ª Fase 2ª Fase 

Datas 22 de abril (8h) à 26 de 

abril (22h) de 2019 

 

6 de junho de 2019 

Tipo de Prova Online Presencial e impressa 

 

 

Observações 

O aluno poderá escolher, 

dentro desse intervalo de 

tempo, qual o melhor dia e 

horário para realizar a prova 

(2h). 

A prova será realizada na 

escola do aluno e terá início 

às 8h e fim às 11h. 

Resultado Final 18 de junho de 2019 

 

Para participar, o estudante deve se inscrever na Competição USP de Conhecimentos no site 

www.vemprausp.org.br. O prazo é de 11 de março de 2019 (8h) à 12 de abril de 2019 (12h). Para se 

registrar, o estudante deve informar o número do CPF e preencher o formulário online. 

 

Mais informações sobre as provas, calendário e inscrições podem ser encontradas no site do programa.  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de Ciências da Natureza: Carolina Batista – e-mail: 

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

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br

