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1. Preenchimento na plataforma SED do formulário "Produtos de higiene e equipamentos de proteção”
Informamos que as escolas necessitam preencher na plataforma da SED o formulário "Produtos de
higiene e equipamentos de proteção" com base nos estoques atuais dos referidos equipamentos presentes
nas escolas, até o dia 06/07 (segunda-feira ) – 18h. Essa pesquisa servirá de diagnóstico para a compra
de novos produtos e equipamentos para o retorno das atividades presenciais.
Não é necessário que as escolas façam novas aquisições nesse momento pensando no retorno
das atividades presenciais, apenas mantenham um estoque para a realização dos serviços essenciais das
unidades nesse momento.
Segue abaixo o tutorial, passo a passo, de como deverá ser preenchido.
Ressaltamos que o prazo para o preenchimento é impreterivelmente até o dia 06/07/2020
(segunda-feira) as 18 horas, após não será possível acessar o formulário.
Agradecemos e contamos com empenho de todos.

Tutorial
Introdução
O formulário "Produtos de higiene e equipamentos de proteção" deverá ser respondido
com base nos estoques atuais dos referidos equipamentos presentes nas escolas. Essa pesquisa
servirá de diagnóstico para a compra de novos produtos e equipamentos para o retorno das atividades presenciais.
Não é necessário que as escolas façam novas aquisições nesse momento pensando no
retorno das atividades presenciais, apenas mantenham um estoque para a realização dos serviços essenciais das unidades nesse momento.
Perfis
•
•
•
•

GOE
Agente de Organização Escolar
Diretor de Escola
Vice-Diretor

Passo a passo
Passo 1 - Acesse a Plataforma Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br) com
seu login e senha.
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Passo 2 – Clique no menu Gestão Escolar > Cadastro de Escolas e em seguida Escola.

Passo 3 – Clique em Pesquisar.

Passo 4 – Clique no ícone do lápis para acessar os dados da escola.

Passo 5 – Clique na aba Questionários e depois clique no ícone do lápis referente ao questionário “Produtos de Higiene e Equipamentos de Proteção”.

-4-

GABINETE

Passo 6 – Responda o questionário. No total são 12 perguntas.
Passo 7 - Após responder todas as perguntas, clique em Salvar Rasunho. Será exibida a mensagem abaixo. O rascnho foi salvo com sucesso.

Passo 8 - Quando desejar enviar o questionário, acesse-o novamente e clique em Finalizar Questionário.
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2. Divulgação: Vestibulinho e Vestibular do 2º Semestre das Etecs e
Fatecs
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3. Veja calendários dos processos seletivos das Etecs e Fatecs
Centro Paula Souza realiza seleção para cursos técnicos e superiores tecnológicos por
meio de análise de histórico escolar, sem prova presencial, em respeito às recomendações
de distanciamento social
O Centro Paula Souza divulga o calendário do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do
Estado (Fatecs) e do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Nos processos seletivos para o segundo semestre de 2020, o ingresso se dará pela análise do histórico escolar, sem a
realização de prova presencial ou online.
A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde
dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.
As datas para as inscrições dos dois processos seletivos são diferentes e ambos serão realizados somente pelos sites oficiais: www.vestibularfatec.com.br e www.vestibulinhoetec.com.br.
Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato que estarão disponíveis nos
sites oficiais, antes de fazer a inscrição.
Confira os calendários do Vestibulinho das Etecs e do Vestibular das Fatecs:

Vestibulinho das Etecs para o 2º semestre de 2020
•

De 1º a 6 de julho – Inscrições para redução da taxa de inscrição e envio por meio digital,
via upload, da documentação comprobatória até as 15 horas do último dia, no site vestibulinhoetec.com.br;

•

De 7 a 21 de julho – Inscrições para processo seletivo até as 15 horas do último dia no
site do Vestibulinho;

•

10 de julho – Divulgação do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição no
site do Vestibulinho;

•

3 de agosto – Divulgação da lista de classificação geral e dos convocados para a prova
de aptidão para cursos técnicos que as exigem;

•

5 de agosto – Prova de aptidão;

•

7 de agosto – Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos;

•

10 e 11 de agosto – Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula;

•

12 de agosto – Divulgação da 2ª lista de convocação;

•

13 e 14 de agosto – Matrícula da 2ª lista de convocação;
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•

14 de agosto – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos com prova de aptidão;

•

17 de agosto – Matrícula da 1ª lista de convocação dos cursos com prova de aptidão;

Mais informações: www.vestibulinhoetec.com.br.
Vestibular das Fatecs para o 2º semestre de 2020

•

De 1º a 6 de julho – Inscrições para isenção e redução da taxa de inscrição e envio por
meio digital da documentação comprobatória até as 15 horas do último dia, via upload, no
site vestibularfatec.com.br;

•

De 8 a 22 de julho – Inscrições para processo seletivo até as 15 horas do último dia no
site do Vestibular;

•

13 de julho – Divulgação do resultado da solicitação de isenção e redução da taxa de inscrição no site do Vestibular;

•

10 de agosto – Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos
candidatos;

•

11 e 12 de agosto – Matrícula dos convocados na 1ª lista;

•

13 de agosto – Divulgação da 2ª lista de convocação;

•

14 de agosto – Matrícula dos convocados na 2ª lista;

Mais informações: vestibularfatec.com.br.
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades
de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 300 municípios paulistas. As Etecs atendem mais de 224 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 85 mil alunos.
Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza
Tel: (11) 3324-3355 / 3324-3362 / 3324-3363
Plantão: (11) 96573-8412
imprensa@cps.sp.gov.br
www.cps.sp.gov.br
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4. CPS divulga redução e isenção de taxa para processos seletivos
O calendário dos processos seletivos para o segundo semestre de 2020 das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais começa oficialmente nesta quartafeira, 1º de julho, com abertura do prazo para pedidos de redução e isenção das taxas de inscrição. A seleção para cursos técnicos e cursos superiores tecnológicos se dará por meio de análise
do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.
A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde
dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato que estarão disponíveis nos sites oficiais,
antes de fazer a inscrição.

Redução da taxa do Vestibulinho das Etecs
Os pedidos para redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs para
o segundo semestre de 2020 devem ser feitos exclusivamente pela internet, até as 15 horas do
dia 6 de julho. O valor integral é R$ 19.
Os interessados no benefício devem preencher o formulário disponível no site
www.vestibulinhoetec.com.br. Após essa etapa, é preciso selecionar o link “Envio de Documentos”, na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados
abaixo, digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio também começa no dia 1º e vai até as 15 horas de 6 de julho.
A resposta ao pedido será divulgada em 10 de julho somente pela internet.
•

Requisitos — Para pleitear o desconto, é preciso ser estudante regularmente matriculado
em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.090) ou estar desempregado.

•

Documentos necessários — Comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site.

•

Vestibulinho – 2º semestre de 2020 — O candidato aprovado para receber o benefício
deve fazer a inscrição para o processo seletivo, em um único curso na Etec de sua escolha, a partir de 16 de julho. Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e
Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela internet.
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Isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs
O prazo para solicitar isenção total e redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular
das Fatecs também vai do dia 1º até 15 horas de 6 de julho. Da mesma forma, os pedidos devem
ser feitos somente no site do processo seletivo. O valor total da taxa é R$ 39.
Candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos. Neste
caso, é preciso fazer duas inscrições, preenchendo o formulário específico, disponível no site
www.vestibularfatec.com.br. Em seguida, devem selecionar o link “Envio de Documentos”, disponível na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados
abaixo, que precisam ser digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg
ou jpeg. O período de envio é o mesmo da solicitação: de 1º até as 15 horas de 6 de julho.
A resposta à solicitação será divulgada somente pelo site no dia 13 de julho.
Requisitos para isenção – O candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio no território brasileiro; estar concluindo o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos
– EJA (supletivo) em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição
particular; ou estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja) com carga
horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, deve ter
renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.090) por pessoa. Se for independente, sua renda bruta mensal máxima precisa ser nesse mesmo valor.
Requisitos para redução da taxa – É preciso ser estudante regularmente matriculado em
uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior
de graduação ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal
inferior a dois salários mínimos (R$ 2.090) ou estar desempregado.
Documentos necessários — comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados podem conferir as instruções na portaria, disponível no
site.
Vestibular – 2º semestre de 2020 — O candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, em um único curso de graduação na Fatec de sua
escolha, do dia 13 até as 15 horas do de 22 de julho.
Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596
9696 (demais localidades) ou pelo site.
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Física para professores on-line

O ICTP-SAIFR tem oferecido cursos on-line gratuitos sobre Física Moderna para professores de
Ensino Médio. Divulgue para seus professores!
A atividade Física de Fronteira para a Sala de Aula, organizada pelo ICTP-SAIFR, centro de pesquisa em Física Teórica vinculado ao IFT-UNESP, terá continuidade no mês de julho. Em encontros virtuais, voltados para professores de Ensino Médio, são apresentadas técnicas e formas de incluir tópicos de
Física Moderna nas aulas a distância.
Os encontros têm duração de 1h30min, e são oferecidos às 15h e às 19h às quartas e sextasfeiras do mês de julho, com início no dia 8. Serão apresentadas diferentes estratégias de ensino para aulas on-line, tendo como foco conteúdos de Física Moderna e Contemporânea. Alguns dos temas abordados serão: Relatividade, Modelo Padrão, Exoplanetas e Expansão do Universo. Estas atividades foram desenvolvidas pelo reconhecido Perimeter Institute for Theoretical Physics (Canadá) e adaptadas e traduzidas pelo ICTP-SAIFR com apoio do Instituto Serrapilheira, FAPESP e Perimeter Institute.
O curso será realizado com a plataforma Zoom. Ele é gratuito, porém com vagas limitadas. Para
realizar a inscrição e ter mais informações, acesse: www.ictp-saifr.org/salavirtual. Em caso de dúvidas,
escreva para: ensinomedio@ictp-saifr.org. Ao longo da quarentena, o ICTP-SAIFR está organizando diversas atividades online para professores, estudantes de ensino médio e público geral. Acesse a programação completa em: outreach.ictp-saifr.org.
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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 importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da imagem 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 Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

