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Informação nº 1: Acervos literários 

 

Tendo em vista a necessidade de complementar os acervos literários das unidades escolares que 

atendem as etapas do Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio, a Coordenadoria 

Pedagógica fez a aquisição de novos acervos com a seguinte composição: 

 

TÍTULO AUTOR EDITORA 

2001: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO ARTHUR C. CLARKE ALEPH 

BLADE RUNNER PHILIP K. DICK ALEPH 

EU, ROBÔ ISAAC AZIMOV ALEPH 

GRITO DO HIP HOP, O LUIZ PUNTEL, FÁTIMA CHAGURI ÁTICA 

BOX DIVERGENTE (3 VOLUMES) VERONICA ROTH ROCCO 

O FEIJÃO E O SONHO ORÍGENES LESSA ÁTICA 

OS MISERÁVEIS VICTOR HUGO/WALCYR CARRASCO MODERNA 

O QUARTO DE DESPEJO - O DIÁRIO DE 

UMA FAVELADA CAROLINA MARIA DE JESUS ÁTICA 

 

Informamos que serão 15 exemplares de cada título para que as unidades escolares desenvolvam 

práticas e atividades de leitura que exijam maior número de livros como, por exemplo, clubes de 

leitura, contação de histórias, rodas de leitura, leitura compartilhada etc. 

Ressaltamos também que, oportunamente, serão promovidas ações que potencializem o trabalho 

pedagógico com estes materiais. 

As escolas que possuem Salas ou Ambientes de Leitura devem encaminhar o novo acervo para estes 

espaços. As que não possuírem podem, em momento oportuno, criar um ambiente de leitura ou 

utilizar estratégias locais para ofertar esse acervo à comunidade escolar, em especial, aos estudantes; 

de acordo com o Documento orientador - Atividades a distância - Abril de 2020. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: saladeleitura@educacao.sp.gov.br 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF/Equipe Sala de Leitura 

https://drive.google.com/file/d/1oxmmUb2ycH8_R-zgOmR4C0IRDlxARlqr/view?usp=sharing
mailto:saladeleitura@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 2: Convite do Programa de Leitura do CMSP 

 
 
A COPED e Professores de Sala de Leitura têm produzido e transmitido aulas do Programa de Leitura 

no Centro de Mídias da Educação de São Paulo – CMSP. 

O Programa está em fase de transição, deixando a grade curricular de Língua Portuguesa para assumir 

sua proposta temática, por projetos interdisciplinar e multisseriado, com atividades a serem 

disponibilizadas aos estudantes no contraturno e finais de semana por meio do aplicativo do CMSP. 

Convidamos os Professores de Sala de Leitura, Analistas Socioculturais, Supervisores e PCNP para 

integrarem a nossa rede de colaboradores, compartilhando seus conhecimentos e práticas de leitura 

por meio do Centros de Mídias. 

Para se inscrever: 

• não há necessidade de ter formação em Língua Portuguesa; 

• é desejável ter experiência ou gosto pela literatura; 

• pode ser de qualquer região do Estado; 

• ter vontade de colaborar, a convite/convocação, com a elaboração e/ou gravação de 

aulas para o Centro de Mídias.  

 

As inscrições devem ser realizadas por meio de preenchimento deste Formulário Digital, que tem 

como objetivos identificar o profissional e levantar algumas informações básicas sobre o seu perfil e 

área de interesse de trabalho. 

Contamos com a sua participação para desenvolvermos, juntos, as competências e habilidades de 

leitura presentes no Currículo Paulista, bem como apresentar boas práticas de leitura para toda a 

rede, construindo assim o hábito e o gosto pela leitura em nossos estudantes. 

Para mais informações entrar em contato pelo e-mail: saladeleitura@educacao.sp.gov.br 

Participe! 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF/Equipe Sala de Leitura 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3RfzU8hnVTbXf55J6rZXd_qnxwY6dwA6mnMYI1ZKev8-Fg/viewform?usp=sf_link
mailto:saladeleitura@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 3: Prêmio Zayed de Sustentabilidade 

 

 

Conforme a Informação n° 2, publicada no Boletim COPED n° 09/2020 – referente à semana de 04 a 

08 de maio de 2020, as inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade seguem abertas até 11 

de junho de 2020, diretamente no site oficial. 

A categoria Global High Schools incentiva o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, 

contribuindo com a elaboração de soluções impactantes, inovadoras e inspiradoras para as 

comunidades escolares. 

 

A SEDUC-SP recomenda às escolas interessadas em aderir ao Prêmio Zayed de Sustentabilidade que 

na elaboração do projeto considere os princípios do Currículo, a realidade escolar e de seu entorno e 

o envolvimento de estudantes, professores, gestores e comunidade em todas as etapas de 

implementação das ações propostas.  

 

Visando seguir as orientações da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, 

a SEDUC-SP recomenda aos professores e equipes gestoras das unidades escolares interessadas em 

participar dessa iniciativa que mantenham as indicações oficiais referentes ao distanciamento social, 

e que utilizem as ferramentas de comunicação para reuniões virtuais (já utilizadas pelo grupo) para 

dialogar sobre as possibilidades de elaborar um projeto de sustentabilidade coerente com a realidade 

da escola e da comunidade, pensando em ações futuras para fortalecer os pilares da escola 

sustentável: Currículo, Gestão, Espaço Físico e Comunidade. Na etapa de elaboração do projeto, a 

SEDUC-SP solicita às escolas interessadas em aderir ao Prêmio Zayed de Sustentabilidade que não 

realizem encontros presenciais nas unidades escolares da rede estadual de ensino, durante a vigência 

do Plano São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).  

 

Solicitamos o apoio das 91 Diretorias Regionais de Ensino para divulgar as informações referentes ao 

Prêmio Zayed de Sustentabilidade para as escolas das suas respectivas regiões.  

Para esclarecimentos de dúvidas, entre em contato, com os promotores do Prêmio Zayed de 

Sustentabilidade no Brasil por meio do seguinte contato: zayed@metcommunity.org e/ou com a 

equipe geral em info@zayedsustainabilityprize.com . Se você precisar de assistência técnica para usar 

https://zayedsustainabilityprize.com/
mailto:zayed@metcommunity.org%20e
mailto:info@zayedsustainabilityprize.com
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o portal do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, recomendamos que envie um e-mail para a equipe de 

suporte técnico em techsupport@zayedsustainabilityprize.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

mailto:techsupport@zayedsustainabilityprize.com
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 Informação nº 4: CONVITE ISMART - Formação Online Altas 
Habilidades/Superdotação e Competências Socioemocionais 
para Educadores 

 
Esta informação é válida para as Diretorias de Ensino: Centro, Centro-Oeste, Centro-Sul, Leste 1, Leste 2, Leste 
3, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Carapicuíba, Diadema, Itapevi, Itapecerica da Serra, 
São José dos Campos, Sorocaba, Taboão da Serra e Votorantim.  

 

O ISMART - Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos - é uma instituição de direito 

privado, sem fins lucrativos, parceiro da SEDUC, mediante celebração de acordo de cooperação, com 

vigência até 06/03/2021. O principal objetivo do Instituto é a oferta de bolsas de estudos em escolas 

da rede privada para alunos de alto potencial cognitivo, oriundos de camadas socioeconômicas 

menos favorecidas, mediante a implementação dos Projetos “Bolsa Talento,” e “Bolsa Alicerce”. 

O ISMART convida a SEDUC-SP para o 13° Encontro com Educadores com da Rede Pública 

- Transformar talentos em protagonistas do futuro. 

O encontro será online, no dia 09/06, às 17h, e contará com a participação da Doutora em Educação 

Especial e professora da UFSCar, Rosemeire Rangni, e o psiquiatra e cofundador do Programa 

Semente, Celso Lopes, para discorrer sobre “Liderança em Alunos com Altas Habilidades 

Acadêmicas” e “Competências Socioemocionais para Educadores”.   

  

As INSCRIÇÕES são GRATUITAS e poderão ser realizadas até 08/06/2020.  

SAIBA COMO PARTICIPAR: 

Acesse https://educadores.ismart.org.br/  clique em “quero me inscrever”; 

Em seguida, informe seus dados de contato e uma senha de acesso; 

Escolha a opção “Outras organizações” para indicar a sua lotação na SEDUC-SP e/ou Diretoria(s) de 

Ensino; 

Caso atue nas escolas, indique a opção “Escola Pública” para informar a escola onde trabalha; 

Pronto! Você será direcionado para o canal no portal SerProf, parceiro no desenvolvimento do 

evento. 

Solicitamos a divulgação do evento para todas as unidades escolas sob a jurisdição das respectivas 

Diretorias de Ensino. 

 

COPED/DECEGEP/CEART 

https://drive.google.com/file/d/1t7vpko_5fDSpI_ul-RgwWKPLwzK4intS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7vpko_5fDSpI_ul-RgwWKPLwzK4intS/view?usp=sharing
https://educadores.ismart.org.br/

