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Informação nº 1: AAP – 1º bimestre de 2019 

 

Prezado(a) Sr(a) Dirigente Regional de Ensino, 

A aplicação da 22ª edição da Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP terá início, 

conforme previsto, no dia 20/05/19. O objetivo da AAP é avaliar o aluno individualmente e obter um 

diagnóstico importante de sua turma. Essa avaliação fornece indicativos das reais necessidades dos 

alunos, sendo uma ferramenta eficiente do acompanhamento da aprendizagem. 

No que diz respeito à edição deste primeiro bimestre, houve a necessidade da utilização de 

mais 2 (dois) dias no período de entrega da AAP para algumas Diretorias de Ensino, as quais foram 

contatadas para o novo agendamento (dias 20 e 21/05). 

Caso sua região tenha sido afetada pelo novo prazo de entrega, o período de aplicação da 

AAP pode ser reorganizado dentro da semana. Na impossibilidade de aplicação até o dia 24/05/19, 

a prova pode ser aplicada no início da semana seguinte, concomitante à inserção dos resultados do 

sistema, que deve ser concluída até o dia 31/05/19, de modo a atender o desenvolvimento das ações 

pedagógicas que envolvem a avaliação. 

Contamos com sua costumeira colaboração e compreensão e colocamo-nos à disposição 

para eventuais dúvidas, pelo e-mail: aap@educacao.sp.gov.br e também pelos telefones: (11) 2075-

4863 e (11) 2075-4864. 

 

Equipe DAVED

http://tiny.cc/2cmv6y
mailto:aap@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 2: VII Concurso de Redação do Núcleo de Educação 
em Câncer – Fundação Pio XII – Hospital de Amor de Barretos 

 

O VII Concurso de Redação do Núcleo de Educação em Câncer – Fundação Pio XII – Hospital de Amor 

de Barretos será realizado para todas as escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo, bem como 

para as escolas municipais e particulares do município de Barretos. O período de produção das 

redações iniciou no dia 02 de abril de 2019 e irá até o dia 24 de maio de 2019. A premiação se dará 

para os 05 (cinco) participantes que produzirem os melhores textos de acordo com parecer da 

Comissão Julgadora, com no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas, sobre o tema 

proposto: “Alimentação saudável e atividade física: de olho no futuro sem câncer colorretal”. Os 

alunos participantes deverão discorrer sobre os principais fatores causais ao câncer colorretal, quais 

os indivíduos suscetíveis e hábitos de maior risco. Importante destacar a possibilidade de prevenção 

e o diagnóstico precoce. 

 

As redações deverão ser manuscritas e redigidas à caneta, preta ou azul, na folha padrão 

disponibilizada no site. Para baixar a folha padrão e obter maiores informações, consultar o 

regulamento: 

http://www.hcancerbarretos.com.br/upload/doc/dee014b4d8fc9a1880f3c3fc40ab948e.pdf 

 

COPED 
 

http://www.hcancerbarretos.com.br/upload/doc/dee014b4d8fc9a1880f3c3fc40ab948e.pdf
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Informação nº 3: Informações Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA   

 

ATENÇÃO: Esta informação destina-se a todas as Diretorias de Ensino, que oferecem cursos 

presenciais da EJA e CEEJA.  

 

As inscrições para o ENCCEJA ocorrem a partir das 10h do dia 20/05 às 23h59 do dia 31 de maio de 

2019, o cronograma de aplicação da avaliação está previsto para o dia 25 de agosto de 2019. 

Mais informações, acessar o site: 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/encceja-2019-tera-inscricoes-

entre-20-e-31-de-maio/21206 

Com relação ao material de estudo, está disponível no site 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/encceja/materiais-para-estudo 

Equipe CEJA 

COPED/DEMOD/CEJA 
 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/encceja-2019-tera-inscricoes-entre-20-e-31-de-maio/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/encceja-2019-tera-inscricoes-entre-20-e-31-de-maio/21206
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/encceja/materiais-para-estudo
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Informação nº 4: Prêmio Zayed de Sustentabilidade – Escolas de 
Ensino Médio 

 

Estão abertas, até o dia 30 de maio de 2019, as inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade, 

representado no Brasil pelo Consulado dos Emirados Árabes. Todas as escolas que possuem Ensino Médio 

podem participar. 

 

Este prêmio será atribuído a escolas secundárias globais de seis regiões geográficas do mundo todo que 

demonstrem impacto, inovação e inspiração para permitir o acesso inclusivo e igualitário a uma educação de 

qualidade. 

 

As escolas participantes devem propor projetos que possam ser implementados dentro de 12 a 24 meses, com 

resultados tangíveis nas áreas de energia sustentável, água, alimentos e saúde. Os projetos têm o objetivo de 

proporcionar um impacto educacional positivo, incluindo o acesso a uma educação de qualidade, além de 

garantir que os alunos desenvolvam habilidades essenciais para alcançar as suas metas. 

 

Para se inscrever, clique aqui – os projetos devem ser submetidos em língua inglesa. É preciso criar uma conta 

no hotsite, para prosseguir com a inscrição. 

 

Os idealizadores do Prêmio Zayed almejam gratificar projetos que demonstrem abordagens novas e 

inovadoras e que sejam, acima de tudo, inspiradoras. Uma escola vencerá em cada uma das seis regiões 

mundiais, entre elas, as Américas (Norte, Central e do Sul). 

 

Em 2017 e 2018, a E.E. Prof. Dimas Mozart e Silva, de Taquarituba, no interior de São Paulo, foi finalista do 

Prêmio, representando o continente americano no prêmio em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. 

 

Para mais informações sobre o prêmio, clique aqui ou acesse o hotsite. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Raquel Albano, do Consulados dos Emirados Árabes, no endereço 

de e-mail info@zayedsustainabilityprize.com ou raquel.albano@mofaic.gov.ae 

Centro de Inclusão Educacional – CINC 

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

 

COPED/DEMOD/CINC 

http://zayedsustainabilityprize.com/en
https://drive.google.com/file/d/13pWL5gW5bM-jtc09PoLzmGRReqP1mLyD/view?usp=sharing
https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-schools
mailto:info@zayedsustainabilityprize.com
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 5: Levantamento de dados sobre o Atendimento 
Educacional aos Povos Ciganos e sobre Tradições Culturais 
Brasileiras 

 

Tendo em vista a necessidade de levantamento de dados sobre o atendimento educacional aos Povos 

Ciganos matriculados na Educação Básica e sobre as Tradições Culturais Brasileiras, o Ministério da 

Educação/SEMESP elaborou este instrumento de pesquisa e enviou por e-mail eletrônico, para todas 

as escola públicas e particulares do Brasil.  

 

Considerando que algumas escolas, por motivos diversos, não receberam esse instrumento, 

solicitamos a valorosa colaboração no sentido de encaminhar o link para todas as escolas sob sua 

jurisdição. 

 

A partir do preenchimento do instrumento e envio pela escola, o MEC fará a administração dos dados 

e posteriormente socializará as informações. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Jilmara Abadia, por meio do endereço Jilmara.Silva@mec.gov.br 

 

Centro de Inclusão Educacional – CINC 

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

 

COPED/DEMOD/CINC 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kZaMWVTrmqeZC6IDQV8tYJf3MS91kgPnnsFqD8KgchZiOQ/viewform
mailto:Jilmara.Silva@mec.gov.br
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 6: VI Mostra de Curtas e Radionovelas -Mediação 
& Linguagem 2019 

 
 
Referente a VI Mostra de Curtas e Radionovelas - Mediação e Linguagem. 
As informações estão disponíveis no link: 
 
https://drive.google.com/open?id=16cQ27dfxgY5nFCngiwryPiGaN4TI3EhL 
 
 

Qualquer dúvida, entrem em contato. 

 

Equipe de Língua Portuguesa 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF 
 

https://drive.google.com/open?id=16cQ27dfxgY5nFCngiwryPiGaN4TI3EhL

