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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 
Marli Aparecida Rosa 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 25 de 17/07/2019 

  

 

Mensagem: “A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e 
humilde o bastante para aprender.” 

(Clarice Lispector) 

 

 
 
GABINETE 
PLANO ESTRATÉGICO 2019-2022 - EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 

Visando implementar o “Plano Estratégico 2019-2022 - Educação para o 
século XXI” e garantir que todos conheçam e estejam alinhados em torno de 
objetivos comuns e com foco na aprendizagem, a Secretaria da Educação 
disponibilizou os seguintes documentos orientadores: 
CLIQUE AQUI para acessar o documento público do Plano Estratégico 2019-2022 
Educação para o século XXI; 
CLIQUE AQUI para acessar o mapa estratégico. 
  
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 

Informamos que a próxima Sessão de Atribuição em nível DE - Centralizada, 
ocorrerá na seguinte conformidade: 
➢ EJA (conforme informativo 08/2019) 
➢ Campo de Atuação CLASSE: dia 23/07/2019 às 9h, na Diretoria de Ensino DE 

Leste 4 - Rua Dona Matilde, 35.  
➢ Campo de Atuação AULA: dia 26/07/2019 às 9h, na Diretoria de Ensino DE 

Leste 4 - Rua Dona Matilde, 35.  
Em 23 e 26/07, não serão abertos novos contratos, assim, só poderão 

participar Docentes “Cat O” com aulas atribuídas em 2019.  

https://drive.google.com/file/d/1zYJk7gLBiNWgowuCKrETRUdscaBg-5Ii/view?usp=sharing
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/2-mapa-estratgico.pdf
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O docente “Cat O” e “Cat F” que tenha perdido sua carga horária parcial ou 
totalmente, deverá ser encaminhado pela SCF para esta sessão de atribuição, via 
ofício (blog). 

Poderão participar também efetivos para Carga Suplementar e Estáveis para 
aumento de carga , cópia da inscrição e ofício de encaminhamento com horário das 
aulas que porventura tenha. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
DIVULGAÇÃO 
GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO – INSCRIÇÕES ATÉ 24/07 
 Estudantes interessados em aprender a tocar algum instrumento têm até o 
dia 24 de julho para se inscrever no programa “Guri na Capital e Grande São Paulo”, 
programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. 
 O curso é voltado para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e a inscrição 
pode ser feita nos 46 polos. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer 
diretamente no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, 
portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e 
cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar 
referente ao primeiro semestre de 2019; RG do responsável (original e cópia) e 
comprovante de endereço para consulta. Vale lembrar que não é preciso ter um 
conhecimento musical prévio ou saber tocar algum instrumento. Basta ter a 
vontade de aprender. 
 Para mais informações sobre os polos, os instrumentos disponíveis e 
inscrição, acesse o site http://gurisantamarcelina.org.br/noticias/guri-abre-
matriculas-para-2o-semestre/. 
 
PRÊMIO PROFESSOR RUBENS MURILLO MARQUES – INSCRIÇÕES ATÉ 29/07 
 Criado em 2011, o Prêmio Professor Rubens Murillo Marques é uma iniciativa 
da FCC que valoriza e divulga experiências educativas, propostas e realizadas por 
docentes dos cursos de Licenciatura na formação de professores para a educação 
básica.  
 Cada professor poderá inscrever apenas um projeto com experiências 
realizadas e concluídas em 2017 e 2018, em qualquer parte do país. Além do mérito 
e do reconhecimento conferido aos trabalhos, três premiados serão gratificados 
com um prêmio de R$ 20 mil e um troféu (réplica de uma escultura da artista 
plástica Vera Lucia Richter). 
 Para mais informações como regulamento, inscrição e edições anteriores, 
acesse o site https://www.fcc.org.br/fcc/premios/premio-rubens-murillo-
marques/.  
 

http://gurisantamarcelina.org.br/noticias/guri-abre-matriculas-para-2o-semestre/
http://gurisantamarcelina.org.br/noticias/guri-abre-matriculas-para-2o-semestre/
https://www.fcc.org.br/fcc/premios/premio-rubens-murillo-marques/
https://www.fcc.org.br/fcc/premios/premio-rubens-murillo-marques/
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EXPOSIÇÃO “A ILUSTRAÇÃO COMO PORTA PARA O MUNDO:  50 ANOS DA 
MOSTRA DE ILUSTRADORES DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL DE 
BOLONHA” – ATÉ 28/07  
 O Sesc Itaquera realiza, até 28 de julho de 2019, a exposição “A ilustração 
como porta para o mundo:  50 anos da mostra de ilustradores da feira do livro 
infantil e juvenil de Bolonha”.  
 A exposição – com curadoria internacional de Paola Vassalli e nacional de 
Dolores Prades – traça um panorama de artistas internacionais que foram decisivos 
na história da ilustração, premiados nos últimos 50 anos da Feira do Livro Infantil e 
Juvenil de Bolonha. Além disso, a mostra também traz uma seleção de 5 artistas 
brasileiros, com o objetivo de retratar a diversidade de estilos e de narrativas 
visuais que marcaram as principais tendências da ilustração brasileira 
contemporânea.   
 Para saber mais informações sobre a exposição, acesse: 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12811_DUPLA+DINAMICA.    
Período: 04 de maio a 28 de julho de 2019 - (terça à domingo)  
Horário: das 09h00 às 17h00.  
Local:  Sesc Itaquera. Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 
1000 – Itaquera – São Paulo/SP. Telefone: (11) 2523-9200.  
E-mail: email@itaquera.sescsp.org.br. 
 
PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES 2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 11/08 
 O Programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de cerca de três 
semanas nos Estados Unidos para até 50 estudantes brasileiros de destaque na 
rede pública de ensino com perfil de liderança e um forte espírito empreendedor. 
O programa acontece no mês de janeiro e geralmente começa em Washington, 
D.C., com oficinas sobre liderança e empreendedorismo e visitas a escolas, projetos 
de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo. Após a 
programação na capital americana, os Jovens Embaixadores viajam para estados-
anfitriões, onde são hospedados por famílias voluntárias, frequentam aulas em 
escolas da região, participam de atividades relacionadas ao tema do programa, 
fazem apresentações sobre o Brasil e fortalecem seu perfil de liderança. O período 
de inscrições vai até 11 de agosto de 2019. A partir da data do lançamento, todas 
as informações e instruções para a inscrição no programa estarão disponíveis no 
website da Embaixada e no Facebook do Programa: 
(https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores). 

Para ser considerado um candidato em potencial, o estudante deverá 
preencher integralmente os seguintes pré-requisitos: 

• Ter nacionalidade brasileira (ter nascido no Brasil ou ser estrangeiro legalmente 
naturalizado); 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12811_DUPLA+DINAMICA
https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores
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• Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos na data de 
início do programa em Brasília e não poderão completar 19 anos até o retorno 
da viagem aos EUA); 

• Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso o candidato já 
tenha participado de outro intercâmbio, este NÃO pode ter excedido 20 dias); 

• Jamais ter viajado para os Estados Unidos; 

• Ter boa fluência oral e escrita em inglês; 

• Ser aluno do ensino médio na rede pública; 

• Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida; 

• Ter excelente desempenho escolar; 

• Ter perfil de liderança; 

• Ter espírito empreendedor; 

• Ser comunicativo; 

• Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade; 
 Estar atualmente engajado em atividades de voluntariado e/ou 
empreendedorismo social, ALÉM DE comprovar já ter realizado ao menos 12 meses 
– contínuos ou não – em uma ou mais dessas atividades. IMPORTANTE: Não serão 
aceitos comprovantes de voluntariado/empreendedorismo social como: 

• Instrutor de catequese ou coroinha; 

• Membro de Grêmio Estudantil; 

• Representante de turma. 
 Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com Prof. Sabino – 
PCNP de Língua Estrangeira Moderna no Núcleo Pedagógico - Tel: 2082-9774. 
 
CURSO EDUCAÇÃO FISCAL – INSCRIÇÃO ATÉ 13/08 
 A Escola de Governo do Estado São Paulo (Egesp) está com inscrições abertas 
para o curso gratuito de Ética e Cidadania Fiscal, que tem como objetivos 
conscientizar e informar todos os cidadãos sobre a importância da Educação Fiscal 
como prática de cidadania. A formação será realizada a distância, no próprio 
ambiente virtual da Egesp. E é voltada a todos os profissionais que atuam na 
SEDUC-SP. Para aprovação e emissão de certificado será necessário alcançar 
conceito “Satisfatório”, com, pelo menos, 70% de aproveitamento. As inscrições 
deverão ser feitas no site, até o dia 13/08, ou até se esgotarem as 1.200 vagas 
disponíveis. 
 Esse curso está autorizado pela EFAPE/SEDUC e contará para a evolução 
funcional pela via não acadêmica, de acordo com a regulamentação vigente relativa 
ao quadro de atuação do servidor. 
 Mais informações e inscrição no site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry
Id=4567.  
PROGRAMA JOVEM SENADOR – INSCRIÇÕES ATÉ 16/08 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4567
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4567
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 O Programa Jovem Senador é um Projeto do Senado Federal que permite aos 
estudantes com até 19 anos do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do 
Distrito Federal conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no 
Brasil. 
 Para participar, as unidades escolares (UE) estão convidadas a promover 
internamente a produções de redações com o tema “Cidadão que acompanha o 
orçamento público dá valor ao Brasil”. Cada escola deverá realizar uma pré-seleção 
dos textos produzidos e encaminhar a melhor redação (uma por UE) para o Núcleo 
Pedagógico, via protocolo na Diretoria de Ensino, até 16/08 (sexta-feira), 
acompanhada dos seguintes documentos: ficha de inscrição; cópia do RG do aluno 
e do professor orientador; cópia do CPF do aluno e do professor orientador; folha 
de redação original. 
 Os autores das 27 melhores redações, uma por unidade da Federação, serão 
selecionados para vivenciar, em Brasília, com todas as despesas custeadas, o 
processo de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos 
Senadores da República. 
 Para mais informações, acesse o site 
https://www12.senado.leg.br/jovemsenador. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do Programa. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz de divulgação. 
CLIQUE AQUI para acessar a Folha de Redação (não precisa ser impressa colorida). 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição (não precisa ser impressa colorida). 
 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA (UFMG) – INSCRIÇÕES ATÉ 
22/08 
 Professores das redes públicas de ensino do Brasil, em efetivo exercício, que 
ministram aulas de Biologia no Ensino Médio, poderão se inscrever no processo 
seletivo do PROFBIO – Programa de pós-graduação stricto sensu em Ensino de 
Biologia. O curso será semipresencial, com oferta simultânea nacional, e as aulas 
presenciais ocorrerão em apenas um dia da semana (entre segunda e sábado). A 
definição desse dia será previamente estabelecida pelo colegiado de cada 
instituição associada (Estado de São Paulo: Universidade Estadual de Campinas). 
Os candidatos deverão realizar uma prova, no dia 29/09, que será objetiva, de 
caráter eliminatório e classificatório, contendo 40 questões. Os interessados 
deverão efetivar inscrição online, no site da COPEVE – Comissão Permanente do 
Vestibular, no período de 15/07 a 22/08. 
 Para mais informações sobre edital e inscrição, acesse o site 
https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1.  
 
III ENCONTRO NACIONAL DAS EQUIPES DE AJUDA NO BRASIL – 26/08 E 27/08 
 Em sua III edição, o Encontro Nacional de Equipes de Ajuda objetiva reunir 
jovens e profissionais da educação para promover uma “Educação para a paz” e 
alertar sobre a urgência de trabalhar as competências de natureza sociomorais e 

https://www12.senado.leg.br/jovemsenador
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/3-js2019_regulamento.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/4-cartaz_-js2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/5-folha-de-redacao-js2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/6-ficha-de-inscricao-js2019.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1
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emocionais nos currículos, de modo que a convivência seja um valor nas escolas. 
Trata-se de um Encontro realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Moral (GEPEM), pelas Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdade de Educação da Unicamp (FE) e 
Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara (FCLAr), que ocorrerá nos dias 
26/08/2019 e 27/08/2019, no Centro de Convenções da Unicamp (Avenida Érico 
Veríssimo, 410 – Unicamp/Campinas). 
 Para mais informações sobre o Encontro, como inscrição, programação e 
palestrantes, acesse o site https://www.fe.unicamp.br/eventos/agenda-de-
eventos/iii-encontro-nacional-das-equipes-de-ajuda-no-brasil.  
PRÊMIO PRUDENTIAL ESPÍRITO COMUNITÁRIO – INSCRIÇÕES ATÉ 30/08 
 O Prêmio Prudential Espírito Comunitário é um programa de incentivo ao 

voluntariado e está presente em mais de 7 países. No Brasil, ele contribuiu, desde 

2015, para o reconhecimento de jovens que transformam o mundo. Os pré-

requisitos para participar incluem: ter entre 14 e 19 anos, estar matriculado no 

ensino médio em escolas públicas e privadas de todo território brasileiro. As 

inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de agosto.  

 Para participar basta se inscrever no site 

https://www.premioprudential.com.br/ e concorrer ao prêmio. Serão escolhidos 

10 finalistas para participar da Cerimônia de Premiação no Rio de Janeiro, com 

todas as despesas pagas. Além disso, o primeiro e o segundo lugar receberão R$ 25 

mil e R$ 10 mil, respectivamente. Esses valores serão doados à instituição na qual 

o jovem realizou a ação voluntária, além de ganhar uma viagem para os Estados 

Unidos para participar da versão americana do prêmio na confraternização do 

Spirit of Community Awards, premiação mundial da Prudential, que reúne jovens 

voluntários de sete países. 

 Para mais informações como regulamento de participação, requisitos, 

inscrição e notícias, acesse o site https://www.premioprudential.com.br/Home.  

 

PRÊMIO PROFESSOR TRANSFORMADOR BETT 2020 – INSCRIÇÃO ATÉ 22/11 

 A premiação é promovida pelo maior evento de educação da América Latina, 

BETT Educar, com apoio da SEDUC-SP, e tem como objetivo valorizar o trabalho dos 

professores, cujos projetos educacionais estejam alinhados à BNCC, que 

contemplem a equidade e transformem a escola em um ambiente de 

aprendizagem ativa, criativa e eficaz. Todos os professores vinculados a escolas da 

rede pública – municipal, estadual/distrital ou federal – e a escolas privadas e/ou 

conveniadas do ensino regular da Educação Básica podem participar. 

https://www.fe.unicamp.br/eventos/agenda-de-eventos/iii-encontro-nacional-das-equipes-de-ajuda-no-brasil
https://www.fe.unicamp.br/eventos/agenda-de-eventos/iii-encontro-nacional-das-equipes-de-ajuda-no-brasil
https://www.premioprudential.com.br/
https://www.premioprudential.com.br/Home
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 Cada docente poderá inscrever um ou mais projetos, na mesma categoria ou 

em outras, que são: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos 

Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 Todos os projetos receberão um retorno pedagógico. E dentre as 

premiações, os segundos e terceiros mais bem pontuados em cada uma das 

categorias receberão 2.500 reais, troféu e participação especial como convidados 

na BETT Educador 2020, em uma mesa de apresentação de projetos 

transformadores. Já os professores autores dos projetos classificados em primeiro 

lugar em cada uma das categorias receberão 7 mil reais, troféu e participação 

especial como convidados na BETT Educar 2020, em uma mesa de apresentação de 

projetos transformadores, além da divulgação do trabalho em matéria especial na 

Revista Direcional Escola e uma viagem como convidados especiais para 

participação na BETT Educar 2021, em Londres. 

 Para mais informações sobre o regulamento e inscrição, acesse o site 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry

Id=4558.  

 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – JULHO   
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São 
Paulo para o mês de julho: 

• Seminário debate a necessidade de inovar as políticas públicas urbanas - dia 
07/08 – inscrições e mais informações: 
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-
urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=inovacao%
20poiliticas%20publicas; 

• Nova área científica analisa transmissão cultural do ponto de vista 
evolucionista: http://www.iea.usp.br/noticias/abordagens-evolucionistas-da-
cultura?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=abordagens
%20evolucionistas%20cultura; 

• Graduandos da USP vivem experiência como pesquisadores em censo de 
comunidades: http://www.iea.usp.br/noticias/bolsistas-censo-comunidades-
usp?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=censo%20com
unidades; 

• A vida na era cognitiva é o tema de Donald Peterson, professor visitante em 
2019: http://www.iea.usp.br/noticias/novo-professor-visitante-pesquisa-a-
era-
cognitiva?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=peterson
%20professor%20visitante.  

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4558
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4558
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=inovacao%20poiliticas%20publicas
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=inovacao%20poiliticas%20publicas
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=inovacao%20poiliticas%20publicas
http://www.iea.usp.br/noticias/abordagens-evolucionistas-da-cultura?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=abordagens%20evolucionistas%20cultura
http://www.iea.usp.br/noticias/abordagens-evolucionistas-da-cultura?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=abordagens%20evolucionistas%20cultura
http://www.iea.usp.br/noticias/abordagens-evolucionistas-da-cultura?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=abordagens%20evolucionistas%20cultura
http://www.iea.usp.br/noticias/bolsistas-censo-comunidades-usp?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=censo%20comunidades
http://www.iea.usp.br/noticias/bolsistas-censo-comunidades-usp?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=censo%20comunidades
http://www.iea.usp.br/noticias/bolsistas-censo-comunidades-usp?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=censo%20comunidades
http://www.iea.usp.br/noticias/novo-professor-visitante-pesquisa-a-era-cognitiva?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=peterson%20professor%20visitante
http://www.iea.usp.br/noticias/novo-professor-visitante-pesquisa-a-era-cognitiva?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=peterson%20professor%20visitante
http://www.iea.usp.br/noticias/novo-professor-visitante-pesquisa-a-era-cognitiva?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=peterson%20professor%20visitante
http://www.iea.usp.br/noticias/novo-professor-visitante-pesquisa-a-era-cognitiva?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=peterson%20professor%20visitante
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ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (EFAPE) – CURSOS 
ABERTOS 
 Divulgamos os cursos que se encontram em aberto, realizados pela EFAPE: 

• Formação pela Escola – Cursos na modalidade EAD sobre os Programas do FNDE 
– Público-alvo: quadros do QM, QSE e QAE, além dos demais interessados - 
Período de oferta: julho e agosto 2019 – Inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345; 

• Educando para boas escolhas online: uso seguro e consciente da Internet – 1ª 
Edição/2019 – Público-alvo: QAE e QSE – Inscrições: 16/07 a 24/07 - Período de 
realização: 01/08 a 10/10 – Inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8927.  

 
APLICATIVO “MINHA ESCOLA SP” 
 Estudantes da rede estadual de São Paulo e seus pais e responsáveis têm 
uma nova forma de conferir o desempenho dos estudantes no primeiro semestre 
de 2019. O aplicativo Minha Escola está disponível para download gratuito no 
sistema Android e iOS e reúne notas, faltas, horário de aulas e até uma versão 
digital da carteirinha estudantil, com foto, nome, série e unidade do aluno. Os 
estudantes devem preencher os campos com os números do R.A. – registro do 
aluno – e a senha que já utiliza na Secretaria Escolar Digital (SED). No caso dos 
responsáveis, antes de baixar o app, é preciso ir até a escola e solicitar o cadastro. 
 
 
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT 
MEDIDOR EDUCAÇÃO CONECTADA    

Solicitamos aos Senhores Diretores, que realizem a medição da qualidade da 
conexão de internet até 31/07/2019. Qualquer dúvida entrar em contato com NIT 
– Paulo 2082-9415 e Reginaldo 2082-9750. 

Segue informação da DETEC / CITEM. 
“Prezado(a) Diretor(a), 

Estamos buscando nas mais diversas frentes conhecer a realidade das 
escolas de nossa rede. É assim que poderemos pensar nas melhores políticas e 
caminhar para a construção de um ambiente adequado para o exercício 
profissional dos nossos educadores e para o avanço da aprendizagem dos alunos.  
Entre os temas que queremos avançar neste ano e que foi apontado em nosso 
primeiro questionário de escuta da SED, está a conectividade de nossas escolas. 
Sabemos da importância do acesso à internet de alta velocidade e queremos saber 
como nossa rede está nesse quesito. Somente com um diagnóstico mais preciso é 
que poderemos pensar em projetos para garantir que nossas escolas estejam 
conectadas.  

Gostaríamos de informar a vocês que já estamos trabalhando para isso. 
Pactuamos com as demais secretarias de educação do Brasil a iniciativa de medir a 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8927
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qualidade de conexão de internet das escolas. Para isso, precisaremos do apoio de 
todos vocês.  
Como mediremos a qualidade da conexão?   

Por meio de um instrumento chamado Medidor Educação Conectada. Com 
essa ferramenta, cada escola poderá comparar a velocidade de sua internet com 
outras escolas da rede e mesmo de outros estados do país. 
O que a escola precisa fazer para aderir?  

O procedimento é simples: basta instalar o software Medidor Educação 
Conectada em algum computador de uso de professores e alunos para fins 
pedagógico de sua escola. Para isso, acesso o link do Educação Conectada, se 
registre no site e acesse o conteúdo “Instalando Software de Medição”. Caso tenha 
alguma dúvida, este tutorial em vídeo pode te ajudar.  
E se a escola não tem internet em computadores de uso pedagógico?   

Queremos saber dessa informação também, afinal, faz parte do diagnóstico. 
Neste caso, é só entrar em contato também no e-mail e reportar a falta de acesso 
à internet.  

Quanto antes conseguirmos conectar nossas escolas ao mapa, mais rápido 
teremos informações para agir para melhoria de nossa rede.  
 
 

 
 
 

Marli Aparecida Rosa 
Dirigente Regional de Ensino 

http://medidor.educacaoconectada.mec.gov.br/
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/1321/visualizar
https://www.youtube.com/watch?v=oHNOF7XMvhQ&feature=youtu.be

