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CICLISTAS DA EE JOÃO GOBBO DE TAGUAÍ PARTICIPAM 

DOS JEESP EM AMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os dias 13 e 14 de setembro, diversos ciclistas da cidade de Taguaí estiveram participando 

de um campeonato em Americana -SP, os JEESP de ciclismo. 

A escola estadual João Gobbo Sobrinho participou com os atletas Tamyres Camargo, Guilherme 

Pereira e Luís Felipe Eleutério, concorrendo pela categoria infantil, além de Daniel Soldera e Luís 

Carlos, na categoria mirim. 

Segundo a gestora da escola: "Foi uma experiência e tanto para nossos alunos, que participaram 

com garra e dedicação. Os jogos ocorreram em três modalidades, sendo uma delas no 

velódromo. Trouxemos para casa 5 medalhas”. 

Parabenizamos toda a equipe por seu empenho e dedicação. 
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CEEJA REALIZA PROJETO “SABÃO CASEIRO 

SUSTENTABILIDADE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No último dia 12 de setembo aconteceu no CEEJA mais uma oficina, parte do Projeto “Sabão 

Caseiro – Sustentabilidade”, sob responsabilidade das professoras de Química e Física. Tendo 

como objetivos principais relacionar os conteúdos das disciplinas com o dia a dia dos alunos 

(como, por exemplo: reagentes e produtos, transformação física e química, fatores que alteram 

a rapidez da reação, escala de pH, propagação de calor, calor e temperatura, escalas 

termométricas e proporção), explicar os cuidados necessários para a manipulação da soda 

cáustica, além  dos recipientes que podem ser utilizados, uma vez que a soda cáustica, em 

contato com o alumínio reage, liberando uma certa quantidade de hidrogênio no ar, um gás 

inodoro, incolor e inflamável, tornando o seu uso inadequado perigoso. Por esta razão, deve-se 

utilizar materiais de madeira e plástico. 

O projeto foi atrelado a outro já existente no CEEJA: “Seja Consciente”, que mostra a importância 

do reaproveitamento do óleo de cozinha usado. Desta forma, a união desses dois projetos, além 

de ajudar nosso planeta, dá oportunidade de uma opção a mais de geração de renda aos nossos 

alunos.   

Nesta oficina estiveram presentes membros do Grêmio Estudantil: a primeira tesoureira 

Alessandra Cristina Pereira Martins, a suplente do Conselho Fiscal Helena Maria Cocchi 

Pansanato, além da participação de vários alunos. 
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MONITORAMENTOS DOS PROGRAMAS MEC 

Prezados Diretores, com intuito de darmos continuidade à execução de Monitoramentos dos 

Programas MEC, solicitamos que as escolas participantes de cada Programa Federal respondam 

aos questionários do Google Docs, até a data de 30/09/2019, impreterivelmente. Após essa data 

os links serão fechados, ficando indisponíveis para preenchimento. 

Os links abaixo deverão ser copiados e colados na barra de endereços no Google Chrome. 

Atenção! Todas as escolas que aderiram ao PROEMI deverão responder o formulário, mesmo 

que o saldo no custeio ou capital esteja zerado. 

As escolas que já tiveram o Programa Mais Educação ou o Novo Mais Educação, deverão 

responder o formulário mesmo que o saldo esteja zerado.  

 

Os questionários elaborados estão distribuídos da seguinte forma: 

 

1.Questionário exclusivo para as escolas participantes do Programa Escola Acessível 2018 (que 

receberam em Dezembro de 2018) – Link: https://forms.gle/qfnbcmjp1kyXzsRo8 

 

2.Questionário exclusivo para as escolas participantes do Programa Ensino Médio Inovador - 

PROEMI – adesão 2016 – execução a partir de 2017 – link: 

https://forms.gle/eFYjB6SSH7mBqXx57 

 

 

3.Questionário exclusivo para as escolas participantes do Programa Mais Educação e Novo 

Mais Educação – PME/PNME – Link: https://forms.gle/qbDV5teXmteDMa7p8 

 

 

Para esclarecer eventuais dúvidas, me coloco à disposição. 

 

 

ELIANE SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA 
Supervisor de Ensino - (14) 3352-6005 

eliane.almeida@educacao.sp.gov.br 

 

https://forms.gle/qfnbcmjp1kyXzsRo8
https://forms.gle/eFYjB6SSH7mBqXx57
https://forms.gle/qbDV5teXmteDMa7p8
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1) CONVOCAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

2) GUIAS DE TRANSIÇÃO 

Os Guias de Transição elaborados pela Secretaria da Educação estão disponíveis por meio do link: 

 

 

 

 

As palavras devem ser digitadas na barra de endereço exatamente como expostas, em minúsculas e 

maiúsculas, sem adicionar o “www”. Solicitamos ampla divulgação entre os professores e lembramos que 

os materiais são disponibilizados/atualizados pouco a pouco, assim que a Secretaria nos envia. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

 

 

bit.ly/GUIASTRANSICAO 

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSAR 

 

http://bit.ly/GUIASTRANSICAO
http://bit.ly/GUIASTRANSICAO
http://bit.ly/GUIASTRANSICAO
http://bit.ly/GUIASTRANSICAO
http://bit.ly/GUIASTRANSICAO
http://bit.ly/GUIASTRANSICAO
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3)  DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA E DA INDICAÇÃO 

PARA O PRÊMIO GLOBAL TEACHER PRIZE 2020 

 

 

 
Prezado(a) educador(a),  

 
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), por meio 

da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), em 

parceria com a Fundação Varkey, informa a abertura das candidaturas e 

das indicações para mais uma edição do Global Teacher Prize 2020.  

O Global Teacher Prize é um prêmio de US $ 1 milhão de dólares, e é 

oferecido anualmente a um professor excepcional que proporcionou uma excelente contribuição para a 

profissão. A Fundação Varkey estabeleceu o prêmio em 2014, para reconhecer e celebrar o impacto que 

os professores têm em todo o mundo, não apenas em seus alunos, mas nas comunidades ao seu redor.  

O objetivo é encontrar um educador que se encaixe dentro desses parâmetros, e que mereça ser re-

conhecido em todo o mundo! Sendo assim, convidamos você para mostrar todo talento, empenho e 

carinho pelos seus alunos e pela Educação inscrevendo-se para participar da edição 2020 do prêmio. 

 

 

 

 
 

 

Poderão participar do processo de seleção todos os profissionais em exercício na Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo.  

INSCRIÇÕES  

As inscrições estão abertas. Os interessados em participar deverão realizar a inscrição até o dia 22 de 

setembro de 2019.  

CLIQUE AQUI para acessar as regras de participação. 

CLIQUE AQUI para conhecer um pouco mais sobre o prêmio acesse o site. 

Contamos com a sua participação! 

 

MYLENE BERGAMO VILLAS BOAS 
Diretor do NPE - (14) 3352-6026 

mylene.boas@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

Você sabia que o Brasil esteve entre os “top 10” nos últimos três anos? Acreditamos que 
em 2020 o prêmio será para a Educação do nosso país e, para isso, contamos com a sua 
participação na certeza de que seremos vencedores, e que um de nossos educadores da 
SEDUC-SP seja reconhecido por todo o seu valor e sua criatividade! 

 

https://www.globalteacherprize.org/about-the-global-teacher-prize/eligibility-criteria/
https://www.globalteacherprize.org/
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4) CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO (DPU) 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicamos a abertura do 5º Concurso de Redação realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), 

que tem como tema “Defender Direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o 

desenvolvimento sustentável”. 

O concurso é destinado a todos/as os/as alunos/as do Ensino Fundamental e Médio, incluindo 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que devidamente matriculados em escolas da rede pública. 

Lembramos que, para participar do concurso é necessário fazer o cadastramento da Unidade Escolar e 

posteriormente cadastrar as redações. Recomendamos que, antes de realizar o cadastro, leiam o manual 

do usuário que consta no site do concurso, lá também é disponibilizado uma cartilha Guia do Professor 

para subsidiar o trabalho pedagógico em sala de aula. As inscrições vão até o dia 09/10/2019. 

Para maiores informações, CLIQUE AQUI 

ALEXANDRE MAZETTO VIEIRA 
PCNP INTERLOCUTOR DA EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS - (14) 3352-6033 

alexandremazetto@prof.educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/
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5) 31º CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2019-

BRASIL-ISRAEL: A HISTÓRIA E AS RELIGIÕES 
para alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual 

 
 

Crença, respeito, concentração, muitas são as palavras usadas 

para definir religião. Definição à parte, o Concurso WIZO de Pintura 

e Desenho 2019 vai mais além, trazendo uma visão abrangente (e 

histórica) das religiões em dois universos distantes como são o 

Brasil e o Estado de Israel. Tradições, costumes, interpretações 

darão aos alunos a oportunidade de conhecerem a fundo a 

variedade de cultos que compõem estas sociedades. 

Amar ao próximo é um mandamento que vem de muito longe e 

está presente nos vários credos de diferentes formas. O 

conhecimento de cada uma dessas formas leva a melhor entendê-las e caberá aos alunos 

traduzirem essa experiência através da Arte. 

A Organização Feminina WIZO de São Paulo e a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (SEDUC) comunicam o lançamento do 31º Concurso WIZO de Pintura e Desenho para 

alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA da Rede 

Pública Estadual. 

O Concurso anual WIZO tem como objetivo incentivar a produção artística dos alunos na escola 

pública paulista; fazer do desenho e da pintura canais de comunicação e expressão singulares; 

desenvolver a apreciação artística, estética e simbólica na produção de Arte; destacar as 

singularidades e as diversidades existentes nas culturas brasileira e israelense e divulgar essas 

produções junto às instituições culturais judaicas. 

Considerando a importância das orientações sobre a apresentação, o modo de        identificação         

e autorização, data e local de entrega dos trabalhos, de acordo com o        regulamento, 

ratificamos que eles deverão ser entregues à Coordenação Pedagógica da escola, que, por sua 

vez, selecionará até, no máximo, 10 (dez) entre os melhores de sua unidade e os remeterá à 

sede da Organização Feminina WIZO, em São Paulo, conforme endereço indicado na página 26 

da apostila. 

As escolas interessadas em participar deverão enviar os 10 (dez) melhores trabalhos de seus 

alunos, selecionados pela Coordenação Pedagógica de sua unidade e os remeterá, por correio 

ou pessoalmente, à Organização Feminina WIZO, Rua Minas Gerais, 36 – CEP 01244-010 - São 

Paulo. 

O prazo de entrega dos trabalhos é até 16 de Outubro! 

https://drive.google.com/file/d/1zs_L_n77kuiAklp4U5Ud48FoE58gmkZ7/view
https://drive.google.com/file/d/1DO5ZYCGwqKcjoA1aMlJoKhRdlVxsqv9l/view
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Anexo apostila informativa (CLIQUE AQUI)         onde na pág. 26 encontra-se o regulamento 

para participação e etiqueta de identificação dos trabalhos. (      CLIQUE AQUI para baixar 

a etiqueta) 

Ela oferece também informações e subsídios teóricos acerca do tema e colabora para a 

ampliação dos conhecimentos referentes à história e cultura dos dois países, fortalecendo a 

formação cultural, social e intelectual de todos os envolvidos, assegurando o exercício da 

reflexão crítica, no intento de despertar o interesse pela pesquisa como forma de interação com 

o mundo.  

A Solenidade de Premiação acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no 

dia 11 de Novembro. Os alunos classificados receberão medalhas, kits de pintura e um artigo 

eletrônico. Os professores também serão presenteados. 

Além desses prêmios, o aluno 1º lugar do Juri Oficial ganhará uma viagem a Brasília, 

acompanhado do seu professor, com estada de 3 (três) dias. Todas as escolas receberão 

Certificado de Participação. 

 

O QUE: Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2019 Brasil-Israel: A História e as Religiões 

PARA QUEM: Alunos do ensino fundamental e médio de escolas da rede pública estadual capital e interior 

PRAZO DE ENTREGA: As escolas deverão entregar os 10 melhores trabalhos de seus alunos até o dia 16 de 
Outubro 

LOCAL DE ENTREGA: Organização Feminina WIZO de São Paulo - Rua Minas Gerais 36 CEP 01244-010 São 
Paulo - SP 

COMO PARTICIPAR: Apostila informativa e Regulamento estão no site da instituição. (CLIQUE AQUI) 

PRÊMIOS: viagem para Brasília, eletrônicos, kits de pintura, livros e medalhas. 

APOIO CULTURAL: Consulado de Israel, Embaixada de Israel, Conscre, Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo eSecretaria da Educação - Governo do Estado de São Paulo. 

INFORMAÇÕES: WIZO tel. (11) 3257.0100 e-mail wizosp@terra.com.br 

 
MYLENE BERGAMO VILLAS BOAS 

Diretor do NPE - (14) 3352-6026 
mylene.boas@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kpVjSTt5RjjX0Q9oIm6ZVvewdCVTvg_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tbVDqA2oByO3SkefWNQxEHd0SPU3iHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tbVDqA2oByO3SkefWNQxEHd0SPU3iHB/view?usp=sharing
http://www.wizosp.org.br/
mailto:wizosp@terra.com.br
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6) CONCURSO MUSICAL VOZES PELA IGUALDADE DE 

GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Ministério Público do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria da Educação 

comunica a abertura do CONCURSO DE MÚSICA Vozes Pela Igualdade de Gênero - 4ªedição 

- 2019: “A cor da minha pele dá poder à minha voz!”. 

Os/As participantes deverão produzir uma composição musical (letra e música), versando sobre 

o tema “A cor da minha pele dá poder à minha voz!”.  

Podem participar alunos da rede estadual de ensino de São Paulo regularmente matriculados e 

frequentes nos cursos de Ensino Médio Regular ou na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, individualmente ou mediante a formação de grupos de até 5(cinco) alunos/as, 

nos quais deverá haver, necessariamente, pelo menos 1 (uma) participante de gênero feminino 

e 1 (um ou uma) participante quilombola/a preto/a ou pardo/a ou indígena, sendo que os/as 

alunos/as atuarão sob a orientação de um/uma professor/a por eles/as indicado. 

A Escola será responsável por encaminhar a música mais votada e os documentos abaixo 

relacionados à Diretoria de Ensino até 11/10/2019, utilizando o FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

DE INSCRIÇÃO devidamente preenchido, com a letra da música anexada e o link do YouTube.  

 

Para mais informações, CLIQUE AQUI 
 

 

ALEXANDRE MAZETTO VIEIRA 
PCNP INTERLOCUTOR DA EDUCAÇÃO PARA A 

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO - (14) 3352-6033 
alexandremazetto@prof.educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8949
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7) DESAFIO ESCOLAS SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

 
 

 

 
Com o objetivo de estimular cada vez mais a cultura do consumo consciente e da 

sustentabilidade dentro das escolas públicas, lançamos o Desafio Escolas Sustentáveis. 

O objetivo do Desafio é que diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos 

trabalhem juntos no desenvolvimento de planos de ação que promovam melhorias em suas 

escolas, tanto em aspectos físicos e estruturais como em pedagógicos, a fim de estimular a 

educação para um futuro mais sustentável e equilibrado. 

Serão selecionadas cinco escolas, uma de cada região do país. Cada uma receberá o 

financiamento de R$ 30 mil para o desenvolvimento dos seus planos e a escola com o melhor 

plano de todos receberá um financiamento adicional de R$ 75 mil (total de R$ 105 mil). 

As inscrições vão até 15 de outubro e os participantes do Edukatu poderão acessar conteúdo 

exclusivo com sugestões e dicas para ajudar na elaboração dos projetos de suas escolas, além 

de poderem participar de encontros virtuais para esclarecimento de dúvidas! 

A iniciativa faz parte de um esforço global, coordenado pelo IGES e pela One Planet Network e 

financiado pelo Ministério do Meio ambiente do Japão, e será realizada simultaneamente em 

mais oito países – Namíbia, África do Sul, Uganda, Camboja, Quirguistão, Filipinas, Vietnã e 

Suriname. 

Faça a sua inscrição e confira o regulamento completo do Desafio Escolas Sustentável no site, 

CLICANDO AQUI  

 

 

 

 

 

REGINA CÉLIA BATISTA 
PCNP GEOGRAFIA - (14) 3352-6031 

reginacbatista@prof.educacao.sp.gov.br 

 

 

https://edukatu.org.br/escolas_sustentaveis
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8) INFORMAÇÃO: VESTIBULAR UNESP – DESCONTO NA 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da escola pública no 

Vestibular da UNESP, informamos que todos os alunos da rede pública estadual que concluirão o Ensino 

Médio em 2019, inclusive da EJA/CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2020 com 

desconto de 75% na taxa de inscrição. 

Ao ingressar na UNESP, os alunos de camadas socioeconômicas menos favorecidas também podem 

contar com vários programas de apoio de permanência na universidade, tais como: auxílio-alimentação, 

moradia estudantil, bolsa-manutenção etc. 

A VUNESP enviará os códigos de acesso a cada escola, por meio da Diretoria de Ensino, em envelopes 

lacrados e identificados por etiquetas, contendo o nome da unidade escolar, o munícipio e Diretoria de 

Ensino. Acessando o site da VUNESP, os alunos terão acesso à ficha de inscrição e ao boleto bancário 

com desconto. 

Segue abaixo o cronograma: 

• Entrega do material na Secretaria de Estado da Educação: 26/08 

• Recebimento das listas e distribuição dos códigos aos alunos (voucher de desconto) pelas 

escolas: até 06/09 

• Período de inscrição: de 09/09 a 07/10 

· Atenção: período de isenção integral da taxa de inscrição: 2/9 a 8/9. 

• Período de impressão do boleto bancário: de 09/09 a 07/10 (até 23h59). 

• Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 42,50): 08/10 

A Diretoria de Ensino, ao receber este material, deverá entregar, com urgência, os respectivos envelopes 

às suas escolas. Após o encerramento das inscrições, obrigatoriamente, as escolas devem devolver às 

Diretorias de Ensino todas as folhas contendo os códigos utilizados e devidamente assinados pelos 

alunos, bem como os que não foram utilizados. Lembramos que a taxa reduzida, no valor de R$ 42,50, 

destina-se apenas aos alunos da Secretaria de Educação. O uso indevido dos códigos de acesso poderá 

acarretar o cancelamento da inscrição no vestibular. 

Visita dos professores da UNESP às escolas estaduais (do dia 16/8 a 30/9). 

Para maiores informações, acesse o site da VUNESP ou entre em contato com a equipe do CEART: 

ceart@educacao.sp.gov.br 

MYLENE BERGAMO VILLAS BOAS 
Diretor do NPE - (14) 3352-6026 

mylene.boas@educacao.sp.gov.br 

https://www.vunesp.com.br/
https://www.vunesp.com.br/
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9) ORIENTAÇÕES DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS 

 

 

 

 

O sarampo é uma doença viral aguda, altamente contagiosa, que cursa com febre, tosse, coriza, 

conjuntivite e manchas avermelhadas na pele (exantema maculopapular). O sarampo pode evoluir com 

complicações entre crianças menores de cinco anos de idade, sobretudo nas desnutridas, em adultos 

maiores de 20 anos, em indivíduos com imunodepressão ou em condições de vulnerabilidade e gestantes. 

As complicações que podem ocorrer são a otite média, broncopneumonia, diarreia, encefalite, trabalho 

de parto prematuro e baixo peso ao nascer. O óbito é decorrente de complicações, especialmente a 

pneumonia e a encefalite. 

A transmissão é direta de pessoa para pessoa, por meio das secreções expelidas pelo doente ao tossir, 

respirar, falar ou espirrar e que permanecem dispersas no ar, principalmente em ambientes fechados 

como, por exemplo: escolas, creches, clínicas, meios de transporte. As pessoas infectadas são 

geralmente contagiosas cerca de 6 dias antes do aparecimento da erupção cutânea de até 4 dias depois. 

Os sintomas aparecem em média de 10-12 dias desde a data da exposição. 

A vacina tríplice viral (SCR – Sarampo, Caxumba e Rubéola) é a medida de prevenção mais eficaz contra 

o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba. 

Vacinar os grupos de risco do município: 

1 - Profissionais da educação; 

2 - População institucionalizada; 

3 - Estudantes (ensino fundamental, médio e superior); 

4 – Trabalhadores da construção civil, do setor de turismo, de aeroportos e portos (por exemplo: agentes 

de viagens, guias turísticos, taxistas, funcionários de hotéis e de empresas de transporte aéreo, marítimo 

e terrestre, entre outros) e profissionais do sexo; 

5 – Mulheres puérperas e pós-abortamento; 

6 – Viajantes. 

Vacinas de rotina: 

12 meses – SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), também conhecida como tríplice viral; 

15 meses – SCR – V (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela), também conhecida como tetra 

viral; 

Até 29 anos: duas doses da SCR com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; 

Dos 30 aos 49 anos: devem ter tomado pelo menos uma dose; 

 
Pessoas com mais de 60 anos não necessitam ser vacinadas, pois provavelmente já tiveram contato com 

vírus e são imunes. Contudo, se a pessoa reside em locais com casos da doença, ela deve se vacinar. 

DOUGLAS ALVES SHIGHEKI 
PCNP de Ciências e Biologia - (14) 3352-6020 

shigheki@prof.educacao.sp.gov.br 
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10) CONCURSO DE DESENHO “LEI MARIA DA PENHA: 

COMO PODEMOS CONSTRUIR UM FUTURO SEM VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES? ” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Secretaria da Educação, em articulação com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

considerando a necessidade de construção de políticas públicas de forma participativa para divulgação 

da legislação que busca prevenir e coibir a violência em relação à mulher, promove o Concurso de 

Desenho “Lei Maria da Penha: como podemos construir um futuro sem violência contra as 

mulheres?”, e convida os alunos e as alunas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo a 

participarem no processo de ilustração da cartilha do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos 

Direitos das Mulheres sobre a lei Maria da Penha. 

Podem participar alunos e alunas frequentes na Rede Estadual Pública de Ensino de todas as Diretorias 

de Ensino do Médio Regular e Integral e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos – EJA e 

CEEJA, classes prisionais, comunidades quilombola e indígena e Fundação Casa. As técnicas utilizadas 

podem ser pintura com lápis de cor, guache, hidrocor, aquarela, pastel, nanquim, crayon ou cera, em 

papel canson ou cartolina no tamanho A4. 

Os desenhos vencedores e seus professores orientadores receberão certificados. Além disso, o primeiro 

colocado ilustrará a capa da Cartilha Maria da Penha, e o 2º colocado ilustrará página interna da Cartilha 

Maria da Penha. 

Os desenhos finalistas comporão a Mostra de desenhos “LEI MARIA DA PENHA: como podemos 

construir um futuro sem violência contra as mulheres? ” na Defensoria Pública do Estado, e a Mostra 

Virtual nos canais da SEDUC. 

Os desenhos podem ser enviados de 15/08 à 30/09/2019. 

Para consultar o regulamento e ter maiores informações, acesse: 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8944 

 

ALEXANDRE MAZETTO VIEIRA 
PCNP INTERLOCUTOR DA EDUCAÇÃO PARA A 

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO - (14) 3352-6033 

alexandremazetto@prof.educacao.sp.gov.br 

 

 

 
 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8944
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8944
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1) APLICATIVO “OLHO NA ESCOLA” 

 

Prezados Diretores de Escola, 

 

O Colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está em vias 

de lançar o aplicativo denominado "Olho na Escola", que terá por 

objetivo ser um meio de comunicação da população com os 

gestores da educação, o que agregará maior qualificação na gestão 

e aperfeiçoamento da educação básica paulista. O inovador 

aplicativo será objeto de explanação e explicações dos detalhes de 

seu funcionamento no próximo dia 23 de setembro, às 10h00, pela 

TV TCE. 

 

 

 

Dada a importância e potencialidade do referido aplicativo, rogamos que todos os Dirigentes de 

Ensino e os respectivos colaboradores, bem como e, em especial, os Diretores de Escola e 

toda a equipe da unidade escolar, estejam disponíveis na data e horário acima indicado, para 

acesso à explicação do funcionamento do aplicativo. Certos de contarmos com a costumeira 

colaboração, aproveitamos o ensejo para apresentar nossas manifestações de apreço e 

consideração. 

 

JOÃO RENATO DARDES BARRETO 
DIRETOR TÉCNICO I - NIT- (14) 3352-6028 

depjunit@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
https://www.tce.sp.gov.br/olho-escola
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2) PROGRAMA MATRÍCULA ANTECIPADA 2020 

 

Res SEDUC 40 – Ensino Fundamental (clique para acessar) 

 

Res SEDUC 41 – Ensino Médio (clique para acessar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Matrícula - Ano 2020 

 

 

Estudantes em continuidade de estudos da Rede Estadual – Atualização cadastral e 

Rematrícula.  

 

 

 

 

▪ Adicionar o comprovante de residência (conforme Anexo II das Resoluções de 

Matrícula);  

▪ Atualização do endereço e da geolocalização;  

▪ E-mail e telefone para contato;  

▪ Cadastramento do responsável;  

▪ Rematrícula. 

 

 

 

De 26/08 a 23/09 

 

Foco nas ações obrigatórias de 26/08 a 23/09 

 

https://drive.google.com/file/d/1CTXV1n2d94nnQEbZUVXZyAmNAAoZAGtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdF_mukMx5JItfCc09_Xv4S9W5kEU2wP/view?usp=sharing
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Comprovantes de residência que serão aceitos, a seguir relacionados:  

a. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);  
b. Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório, 
acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone 
em nome do proprietário do imóvel;  
c. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou 
telefone em nome do proprietário do imóvel;  
d. Declaração anual de IRPF;  
e. Demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF;  
f. Contracheque emitido por órgão público;  
g. TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;  
h. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 
condomínio ou de financiamento habitacional;  
i. Fatura de cartão de crédito;  
j. Extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança;  
k. Extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira;  
l. Extrato do FGTS;  
m. Guia/carnê do IPTU ou IPVA;  
n. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 
o. Infração de trânsito;  
p. Laudo de avaliação de imóvel pela CAIXA;  
q. Escritura ou Certidão de Ônus do imóvel;  
r. Declaração firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, conforme Lei 
7.115/1983. 

           

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Todas as escolas estaduais e municipais constituem-se postos de informação ao 

cidadão que procurar uma escola pública para participar do processo de matrícula. 

Cabe à Equipe Gestora e demais funcionários orientar devidamente os candidatos 

que procurarem a escola a respeito de matrícula, transferência, setorização, transporte 

escolar, vida escolar, etc. Contamos a colaboração de todos para o atendimento de 100% dos que 

procuram a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIE- CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

depjucie@educacao.sp.gov.br - (14) 3352-6025/6047/6028  

 

Solicitamos ampla divulgação dos cartazes 

nas escolas, redes sociais, balcão de 

atendimento, etc. 

Clique na imagem para ampliar/imprimir ou 

salvar 

 

https://drive.google.com/file/d/1lIqoRMfTL-kMkB4jTDbaLTfAAdbG1uVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXkuIaZWw8b9mp5XvQDWrwbI7D_bwbju/view?usp=sharing
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1) COMUNICADO CISE – SETEMBRO/2019 

 

Assunto: Redução do consumo de energia das escolas e diretorias de ensino 

Objetivo: Diminuir o consumo de energia elétrica  

Diretorias Envolvidas: Todas as Diretorias e Prédios Escolares da Rede Estadual de Educação 

 

A decisão pela elaboração do presente comunicado fundamenta-se na necessidade de diminuir 

o consumo de energia elétrica no âmbito da SEDUC tendo em vista o alto consumo e a 

possibilidade de redução de custos nesse setor conforme Decreto nº 59.327, de 28 de junho 

de 2013 e Decreto nº 57.829 de 2 de março de 2012. 

O Departamento de Gestão e Infraestrutura – DGINF, através de seu Centro de Normatização e 

Acompanhamento de Utilidades Públicas - CENUP, avaliou o consumo de energia elétrica 

através do SIDESTAL, e observou aumento de consumo global acima da média histórica. 

Nesse sentido, na data de recebimento desse comunicado, pedimos que sejam tomadas as 

medidas, conforme itens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

*entende-se como expediente normal de funcionamento, os horários das atividades letivas e administrativas, bem 
como, no caso das unidades escolares as ações do Programa Escola da Família e eventos/ações 

previamente autorizados pela Diretoria de Ensino. 
 

 

As eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais deverão ser sanados com a Diretoria de 

Ensino-Região de Piraju, através do telefone: (14) 3352-6000. 

  

São Paulo, 16 de setembro de 2019 - CISE 

 

2 - Fazer fixar no prazo de 5 (cinco) dias, comunicado em todos os prédios escolares e Diretorias em 

relação ao ITEM 1 desse comunicado. 
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1) LEMBRETES DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
 

 

Senhores Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar, retomamos alguns pontos 

sobre Atribuição de Aulas que não podem ser esquecidos. 

 

 

É DE COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES: 

 

1. Comunicar quando o docente Cat. O atinge o mínimo de 19 aulas; 

2. Comunicar quando o docente perde as aulas e ficam com menos de 19 aulas e/ou entram 

em interrupção de exercício; 

3. Quando o docente é convocado sua ausência será justificada em casos de: 

a. Falta médica (mediante apresentação de atestado); 

b. Ministrar aula eventual no horário da atribuição, desde que devidamente informado 

pelo diretor da U.E; 

c. Não houver aulas da habilitação/qualificação; 

d. Incompatibilidade de horário (desde que a sede encaminhe o horário do docente 

com todas as aulas atribuídas); 

4. As comunicações constantes nos itens 1 e 2 deverão ser encaminhadas ao CRH até 

quinta-feira às 12 horas, bem como o saldo de aulas; 

5. As convocações serão atualizadas no site toda quinta-feira. 

 

Os Diretores de Escola deverão ter registros de todas as vezes que os docentes não atenderam 

as solicitações para ministrarem aulas eventuais (§ 5º art.º 30 da Res. SE 71/2018). 

Posteriormente encaminhar ofício propondo a extinção contratual por descumprimento. 
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2) CONVOCAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 

 
  
 
 
 
 

 
A Dirigente Regional de Ensino da DER de Piraju, CONVOCA nos termos dos § 4º e § 5º do art.º 

29 e § 5º do art.º 30 da Resolução SE 71/2018, os docentes que não atingiram o mínimo de 19 

aulas (Categoria O) ou em interrupção de exercício, abaixo identificados para comparecerem no 

mês de SETEMBRO DE 2019 todas as segundas-feiras às 14h00min, na sede da Diretoria de 

Ensino – Região de Piraju, a fim de participar da Atribuição de Aulas, sempre que houver de 

aulas de sua habilitação/qualificação, com o horário expedido pela sede de frequência (de 

acordo com o modelo encaminhado) e modelo CGRH, se aluno com a declaração de matrícula 

e frequência atualizada. 

A listagem de convocação será atualizada semanalmente e publicada no site da DER 

(https://depiraju.educacao.sp.gov.br/saldo-de-aulas/) nas terças-feiras ou após atribuição de 

aulas na excepcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRH - CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

depjucrh@educacao.sp.gov.br 

(14) 3352-6036 / 3352-6037 

 

 

 

 

 

 

CLIQUE AQUI para acessar a CONVOCAÇÃO atualizada dos professores Cat. 

O, F, durante o mês de SETEMBRO 

 

https://drive.google.com/file/d/1LwtNfjklnFJJEqs0Vn_Lvpv64uYqpSzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwtNfjklnFJJEqs0Vn_Lvpv64uYqpSzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwtNfjklnFJJEqs0Vn_Lvpv64uYqpSzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwtNfjklnFJJEqs0Vn_Lvpv64uYqpSzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwtNfjklnFJJEqs0Vn_Lvpv64uYqpSzk/view?usp=sharing
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Dirigente Regional de Ensino: Sandra de Fátima Tavares Rodrigues Tonon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBLICAÇÕES PARA CIRCULAR 

 

A Diretoria de Ensino de Piraju terá enorme prazer em publicar e compartilhar os acontecimentos 

de nossas escolas, porém solicitamos que as matérias para publicação na Circular devam ser 

enviadas até QUINTA-FEIRA, às 18h00, para o e-mail DEPJUNVE@EDUCACAO.SP.GOV.BR. 

Sugerimos que o texto seja digitado no Word ou no próprio corpo do e-mail. As fotos não 

precisam ser inseridas no Word, basta anexá-las ao e-mail.  

Qualquer dúvida, entrar em contato pelos telefones (14) 3352.6047 / 3352.6028 

 

 

www.depiraju.educacao.sp.gov.br 

 

www.facebook.com/diretoriadeensinopiraju 


