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GABINETE 

1. COPED: Monitoramento Programas MEC – 1º Semestre de 2020 

Com intuito de darmos continuidade às atividades de Monitoramento dos Programas MEC, 

elaboramos os primeiros questionários dos Programas Mais Educação, Novo Mais Educação, En-

sino Médio Inovador (PROEMI), Mais Alfabetização, Acessível e Conectada. 

Apenas as escolas com saldo deverão responder os questionários até a data de 19 de 

junho  de 2020, impreterivelmente. 

As escolas que possuem saldos acima de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) nos programas 

PME/PNME, PROEMI e PMALFA, deverão também encaminhar as atas para os e-mails men-

cionados explicando como serão gastos os recursos. 

Os links disponibilizados abaixo deverão ser copiados e colados no GOOGLE CHROME.  

• PME/PNME:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFV

aNFUxQ0lNTDZKOS4u 

• PROEMI:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJK

UzRPS1NEVUkzQS4u 

• PMALFA : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIW

ENSRjJJWVFHVC4u 

• ESCOLA ACESSÍVEL:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05

ONUlSTE01V044RS4u 

• EDUCACAO CONECTADA:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUy

MDRNWEtKNlY1TC4u 

 

A equipe dos Programas MEC coloca-se à disposição para eventuais dúvidas, por meio do e-mail 

programasmec@educacao.sp.gov.br. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJKUzRPS1NEVUkzQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJKUzRPS1NEVUkzQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJKUzRPS1NEVUkzQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIWENSRjJJWVFHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIWENSRjJJWVFHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIWENSRjJJWVFHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05ONUlSTE01V044RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05ONUlSTE01V044RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05ONUlSTE01V044RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUyMDRNWEtKNlY1TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUyMDRNWEtKNlY1TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUyMDRNWEtKNlY1TC4u
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
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2. Comunicado Externo Conjunto SAGESP/SAINTER Nº  101/2020 

 

Assunto: Campanha para doação de smartphones, tablets e notebooks 

 

Com o objetivo de apoiar os estudantes da rede do Estado de São Paulo no acompanha-

mento das atividades remotas, a Parceiros da Educação e o Península irão lançar uma campanha 

para doação de smartphones, tablets e notebooks. 

A campanha incentivará a sociedade civil a doar aparelhos que estão sem uso e em boas 

condições para os estudantes da rede. Em parceria com uma empresa de logística, os aparelhos 

serão retirados na casa dos doadores que se cadastrarem no site do programa  e, após recolhi-

dos, esses dispositivos doados passarão por uma triagem para verificar se estão em bom estado 

de uso, uma higienização, e receberão um chip com acesso à internet de 500MB e uma restrição 

para o uso dos aplicativos e sites indicados pela Secretaria. Os equipamentos serão doados para 

famílias beneficiadas pelo Programa Merenda em Casa, que possuem filhos devidamente matri-

culados nas escolas estaduais mais vulneráveis de acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilida-

de Social (IPVS)  (IPVS6). As doações serão realizadas por meio das Associações de Pais e 

Mestres (APMs) que manifestarem interesse, com data de início a ser definida, de cada escola. 

Mais informações sobre a logística do programa serão realizadas posteriormente. 

Importante ressaltar que essa ação é  apoiada pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, porém não substituiu as políticas já em curso pela SEDUC relativas à melhoria da tec-

nologia das escolas. Além dos recursos do PDDE Paulista já repassados, a PRODESP está reali-

zando a licitação de notebooks, desktops e pontos de acesso WiFi que poderão ser adquiridos 

pelas APMs com recursos do PDDE Paulista. 

GABINETE 
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1. Centro de Mídias — Programação de 08/06 a 12/06 

 

Para conferir a programação completa, acesse o site:  

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao 

 

Veja também: 

• Cronograma CMSP 2º bimestre (clique aqui)  

• Habilidades Essenciais 2º bimestre (clique aqui) 

 

 

2. Acervos literários 

Tendo em vista a necessidade de complementar os acervos literários das unidades escola-

res que atendem as etapas do Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio, a Coordena-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

senvolvam 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. 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Clique aqui para baixar a programação de 08/06 a 12/06 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/Cronograma%20CMSP%202o%20Bim%20-%20Aulas.xlsx
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/habilidades/Habilidades%20essenciais%202%C2%BA%20bimestre.xlsx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/cronograma-cmsp-2o-bim-aulas_ada_2020_06_05.xlsx
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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 especi-
al, aos estudantes; de acordo com o Documento orientador - Atividades a distância - Abril de 
2020. 

 

 

3. Convite do Programa de Leitura do CMSP 

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

ma 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 habili-

dades 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. 

 

Participe! 

 

 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://drive.google.com/file/d/1oxmmUb2ycH8_R-zgOmR4C0IRDlxARlqr/view
https://drive.google.com/file/d/1oxmmUb2ycH8_R-zgOmR4C0IRDlxARlqr/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3RfzU8hnVTbXf55J6rZXd_qnxwY6dwA6mnMYI1ZKev8-Fg/viewform
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4. Prêmio Zayed de Sustentabilidade 

Conforme a Informação n° 2, publicada no Boletim COPED n° 09/2020 – referente à sema-
na de 04 a 08 de maio de 2020, as inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade se-
guem abertas até 11 de junho de 2020, diretamente no site oficial.  

A categoria Global High Schools incentiva o desenvolvimento de projetos de sustentabili-

dade, 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 Susten-

tabilidade 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 sustentabili-

dade coerente com a realidade da escola e da comunidade, pensando em ações futuras para for-

talecer 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 Prê-

mio 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). 

Para o esclarecimento de dúvidas, entre em contato com os promotores do Prêmio Zayed de Sus-
tentabilidade no Brasil por meio do seguinte contato: zayed@metcommunity.org e/ou com a equipe geral 
em info@zayedsustainabilityprize.com . Se precisar de assistência técnica para usar o portal do Prê-
mio Zayed de Sustentabilidade, envie um e-mail para a equipe de suporte técnico em techsup-
port@zayedsustainabilityprize.com. 
 

* E-mail enviado às escolas no dia 12/05/2020. 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://zayedsustainabilityprize.com/
mailto:zayed@metcommunity.org
mailto:info@zayedsustainabilityprize.com
mailto:techsupport@zayedsustainabilityprize.com
mailto:techsupport@zayedsustainabilityprize.com
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Comunicado DPME nº 51/20 , de 29/05/2020 sobre a Retomada das 

perícias médicas.  

A Diretora Técnica de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, 

no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que: 

Serão retomados os agendamentos e convocações para fins de perícias médicas a partir 

de 01/06/2020, exceto para os municípios pertencentes às regiões da Baixada Santista, Registro 

(Vale do  Ribeira) e Grande São Paulo, enquanto fizerem parte da Fase 1 da Retomada Consci-

ente, do Plano São Paulo. 

No caso de servidor que necessitar afastar-se por apresentar sintomas reconhecidos do 

Novo Coronavirus, caberá à Unidade do servidor encaminhar a solicitação da licença por e-mail 

ao DPME: periciasmedicas@sp.gov.br anexando ao pedido relatório médico completo que esteja 

de acordo com os termos da Resolução SPG nº 09, de 12 de abril de 2016. 

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o DPME pelo e-mail: periciasmedi-

cas@sp.gov.br. 

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

mailto:periciasmedicas@sp.gov.br
mailto:periciasmedicas@sp.gov.br
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COMUNICADO CITEM - DGREM-DEINF de 05 de junho de 2020 

ASSUNTO: Inscrição-online 

Tendo em vista que algumas escolas não conseguiram participar da Videoconferência realizada 
no dia 03/06, seguem os links com o material para orientação e ampla divulgação. 
  
 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E  

GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

COMUNICADO CITEM de 02 de JUNHO de 2020 

Clique para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/comunicado-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/comunicado-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pdf
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

Clique para visualizar 

Clique para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/faq-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/tutorial-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/tutorial-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/faq-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pdf
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

Clique para visualizar 

Clique para visualizar 

Clique para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/apresentao-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pptx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/apresentao-inscrio-on-line_ada_2020_06_05.pptx
https://drive.google.com/file/d/1U-SwFqEck-JqYe89orH3xm6D86kh7utl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h0ewjEcPSFTxbRDy2-pmRpiUxutOFfUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-SwFqEck-JqYe89orH3xm6D86kh7utl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h0ewjEcPSFTxbRDy2-pmRpiUxutOFfUF/view?usp=sharing
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ENVIO DE MATÉRIAS 

 

Prezado(a) leitor(a), 

 

Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail. 

As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É im-

portante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da ima-

gem juntamente com as fotos. 

As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail  

deada@educacao.sp.gov.br. 

O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim In-

formativo”. 

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou 

pelo telefone (18) 3502-2339. 

 

mailto:deada@educacao.sp.gov.br?subject=Envio%20de%20Materia%20para%20o%20Boletim%20Informativo
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/

