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GABINETE  

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO SEDUC - 56, de 30-6-2020 - D.O. 01-07-2020 Seção I p. 22 

Altera a Resolução SE - 5, de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos relativos às 

substituições nas classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério 

O Secretário da Educação, considerando:  

A existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial 

da Saúde, o Governo do Estado de São Paulo editou o Decreto 64.862, de 13-03-2020, dispondo sobre a 

adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta, bem como sobre recomendações no setor privado estadual;  

O reconhecimento do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, que atinge o 

Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto 64.879, de 20-03-2020;  

A decretação da quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 (novo 

coronavírus), conforme disposto no Decreto 64.881, de 22-03-2020;  

A necessidade prestação de jornada laboral mediante teletrabalho, como medidas adicionais, de caráter 

temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19, em atendimento ao Decreto 64.864, de 

16-03-2020;  

O imperativo de assegurar as condições imprescindíveis ao efetivo e ininterrupto dos serviços nas unidades 

escolares e administrativas, de forma a garantir a continuidade de suas atividades essenciais;  

Todas as medidas necessárias para o enfrentamento e combate à propagação do Novo Coronavírus - COVID-

19 para promover a preservação da saúde pública, no âmbito da Secretaria de Educação;  

Resolve:  

Artigo 1º - Alterar dispositivos da Resolução SE-5, de 07-01-2020, alterada pela Resolução SE-18, de 31-01-

2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:  
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I - o § 1º do artigo 3º: "Artigo 3º - ... § 1º - Caberá à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 

anualmente, encaminhar informações às Diretorias de Ensino sobre o período de inscrição do processo seletivo, 

a que se refere o artigo 4º desta resolução."; (NR)  

II - o caput do artigo 4º: "Artigo 4º - Confirmada a inscrição, nos termos do artigo 3º desta Resolução, a 

classificação dos candidatos inscritos dar-se-á por meio de processo seletivo por competências, realizado pela 

Diretoria de Ensino, de acordo com edital específico padrão, a ser expedido pela Secretaria da Educação." 

(NR)  

Artigo 2º - Caberá à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, por intermédio de Portaria 

específica, a definição do período de inscrição para fins de substituição das classes de Suporte Pedagógico.  

Parágrafo único - A classificação decorrente da inscrição realizada nos termos das Disposições Transitórias da 

Resolução SE-18, de 31-01-2020, permanecerá válida até 31-10-2020.  

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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PLATAFORMA CONECTADOS – Portal de Atendimento da SEDUC 

 

Através da nova plataforma de gerenciamento das demandas da SEDUC-SP, as ocorrências 

cadastradas pelos usuários no Portal de Atendimento (https://atendimento.educacao.sp.gov.br) 

passaram a ser gerenciadas pelas Diretorias de Ensino, que podem responder as demandas ou fazer 

encaminhamentos para os órgão Centrais.  

O site da Diretoria de Ensino já está atualizado com um link direcionado ao portal de 

atendimento, a fim de que as solicitações possam ser cadastradas diretamente na plataforma:  

 

 

 

 

 

 

Abaixo, o material apresentado na Reunião de Diretores realizada no dia 

30/06/2020: 

 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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TUTORIAL COMO ABRIR UMA OCORRÊNCIA 

- Passo a Passo - 

 

Passo 1 - Para acessar o Portal de Atendimento, abra o navegador e digite o endereço, conforme exemplo 

abaixo: 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/ 

 

 

 

Passo 2 – Ao acessar o portal de atendimento clique em “Entrar” 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3 – Selecione o seu perfil de acesso, em seguida clique em “Email Microsoft”  

Exemplo: Maria@educacao.sp.gov.br ou Maria@professor.educacao.sp.gov.br. 

 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
mailto:rio@educacao.sp.gov.br
mailto:rio@professor.educacao.sp.gov.br
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Passo 4 – Você será direcionado para a tela de autenticação da Microsoft. Informe o seu email 

@educação.sp.gov.br ou @professor.educacao.sp.gov.br seguido da senha. 
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Passo 5 – Para abrir um chamado, clique em “ocorrências”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 6– Clique em “Abrir uma Nova Ocorrência”  
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Passo 7– Preencha com o Título da ocorrência. Em seguida clique na “lupa” para selecionar o 

perfil de acesso.  

O mesmo procedimento deve ser feito para Assunto da Ocorrência/Categoria/Subcategoria.  

 

 

 

 

Selecione o perfil que deseja abrir a ocorrência e clique em “Selecionar” 
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Após a seleção de todos os campos é possível colocar um email para acompanhar a ocorrência.  

 
 

 
 

 

 

Passo 8– No campo descrição preencha a sua solicitação. Logo abaixo teremos uma opção para 

anexar um arquivo. Isso se faz necessários em casos em que o sistema apresenta algum erro e 

necessário enviar um print de tela. Em seguida clique em “Enviar”. 

 

Para anexar mais de um arquivo, segure a tecla ‘ctrl’ e  

selecione todos os arquivos de uma vez. 
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               Nota: MERENDA EM CASA - Subcategoria  

Na sexta feira, 03/07, teve um ajuste na árvore do Professor ou Servidor de Escola (Rede Estadual), a Subcategoria "Merenda em Casa" agora é 

roteada para a fila do CIE, abaixo a imagem. Para o NUT somente demandas nutricionais de Alimentação Escolar. 

 

 

 

 

 



ATENDIMENTO NA DIRETORIA DE ENSINO – Atendimento do CIE e do CAF através de telefone    

 

Continua suspenso o atendimento presencial na Diretoria de Ensino Região de Sumaré, em 

atendimento ao Decretos nº 64.881, de 22/03/2020 e Decreto nº 64.920, de 07/04/2020, que dispõe 

sobre medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de 

maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. O atendimento permanece 

somente por meio eletrônico.  

Todavia, o Centro de Informações Escolares – CIE e o Centro de Administração, 

Finanças e Infraestrutura – CAF estão atendendo também por telefone, tendo em vista que as 

ligações são transferidas diretamente no telefone pessoal das servidoras Cleusa – Diretora Técnica 

II do CIE e Thiara – Diretora Técnica II do CAF:  

✓ CIE  – 19 3803 1648 

✓ CAF – 19 3803 1649 

 

GABINETE desum@educacao.sp.gov.br 

PROTOCOLO desumsp@educacao.sp.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA 

(19) 3803 1649 

desumcaf@educacao.sp.gov.br 

desumncs@educacao.sp.gov.br 

desumnfi@educacao.sp.gov.br 

desumnad@educacao.sp.gov.br  

desumnom@educacao.sp.gov.br 

RECURSOS HUMANOS 
desumcrh@educacao.sp.gov.br  

desumnap@educacao.sp.gov.br   

desumnfp@educacao.sp.gov.br 

INFORMAÇÕES ESCOLARES, MATRÍCULA, TECNOLOGIA 

(19) 3803 1648 

desumcie@educacao.sp.gov.br  

desumnrm@educacao.sp.gov.br  

desumnve@educacao.sp.gov.br 

desumnit@educacao.sp.gov.br 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PATRICIA ELISANGELA POMINI VASCONCELOS 
patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br 

ALEXANDRE V  NASCIMENTO – PROJETOS ESPECIAIS alexandre.nascimento@educacao.sp.gov.br 

ANTHONY TANNER – QUÍMICA anthony.tanner@educacao.sp.gov.br 

ANTONIO JOÃO BORTOLON –  HISTÓRIA 
antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br 

ARIELA MARIA ALVES PEREIRA – BIOLOGIA ariela.pereira@educacao.sp.gov.br 

CLAUDENIR MARTINS RAMOS –  LINGUA PORTUGUESA claudenir@professor.educacao.sp.gov.br 

CLAUDENIR VICENTINI – TECNOLOGIA claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br 

CRISTINE ELIZABETH B BIONDO – ED. ESPECIAL cristine.biondo@educacao.sp.gov.br 

DANIELA GALANTE B CORDEIRO – LÍNGUA INGLESA daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br 

EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br 

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA everilda.lopes@educacao.sp.gov.br 

mailto:desum@educacao.sp.gov.br
mailto:desumsp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcaf@educacao.sp.gov.br
mailto:desumncs@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfi@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnad@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnom@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcrh@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnap@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcie@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnrm@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnve@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnit@educacao.sp.gov.br
mailto:patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
mailto:alexandre.nascimento@educacao.sp.gov.br
mailto:anthony.tanner@educacao.sp.gov.br
mailto:antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br
mailto:ariela.pereira@educacao.sp.gov.br
mailto:claudenir@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
mailto:daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:everilda.lopes@educacao.sp.gov.br
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FERNANDA DIAS DA SILVA – SOCIOLOGIA/FILOSOFIA fernandadiassilva@professor.educacao.sp.gov.br 

JAQUELINE P O SANTOS –  LÍNGUA PORTUGUESA jaquelineprimo@professor.educacao.sp.gov.br 

JULIANA LUCIA S RODRIGUES – ED ESPECIAL julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br 

KARIN SERRANETO – CIÊNCIAS karin.serraneto@educacao.sp.gov.br 

LUANA VULCANI– ANOS INICIAIS luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br 

ROBERTO DE OLIVEIRA CHIOCA – MATEMÁTICA chioca@professor.educacao.sp.gov.br 

SILVANA DAMIAO FERREIRA DA SILVA – ATEMÁTICA silvana.silva01@educacao.sp.gov.br 

SUELI APARECIDA GALANTE –  ED. FÍSICA sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br 

TATIANA DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA – ARTE tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br 

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 

ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA FACCO adriana.facco@educacao.sp.gov.br 

ANDRE VISALLI NETO andre.neto@educacao.sp.gov.br 

ARILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR arildo.junior@educacao.sp.gov.br 

ASSIS DAS NEVES GRILLO assis.grillo@educacao.sp.gov.br 

ELISA HELENA CALIL elisa.calil@educacao.sp.gov.br 

EVERALDO CARLOS MARTINS everaldo.martins@educacao.sp.gov.br 

FLAVIA BLAZUTTI ELIAS flavia.elias@educacao.sp.gov.br 

JOSENAIDE NEVES DOS REIS josenaide.reis@educacao.sp.gov.br 

MARCOS FORTES DE BASTOS marcos.bastos@educacao.sp.gov.br 

MARIA VANIA SILVA CAYRES maria.cayres@educacao.sp.gov.br 

MARCO ANDRE marco.andre@educacao.sp.gov.br 

MARIA SOLANGELA DA SILVA DENADAI maria.denadai@educacao.sp.gov.br 

MARTA MARIA DE ARAUJO marta.araujo1@educacao.sp.gov.br 

REGINA MARCIA SOARES regina.soares01@educacao.sp.gov.br 

RITA DE CASSIA GONÇALES rita.goncales@educacao.sp.gov.br 

SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br 

mailto:fernandadiassilva@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:jaquelineprimo@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:karin.serraneto@educacao.sp.gov.br
mailto:luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:chioca@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:silvana.silva01@educacao.sp.gov.br
mailto:sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:adriana.facco@educacao.sp.gov.br
mailto:andre.neto@educacao.sp.gov.br
mailto:arildo.junior@educacao.sp.gov.br
mailto:assis.grillo@educacao.sp.gov.br
mailto:elisa.calil@educacao.sp.gov.br
mailto:everaldo.martins@educacao.sp.gov.br
mailto:flavia.elias@educacao.sp.gov.br
mailto:josenaide.reis@educacao.sp.gov.br
mailto:marcos.bastos@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.cayres@educacao.sp.gov.br
mailto:marco.andre@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.denadai@educacao.sp.gov.br
mailto:marta.araujo1@educacao.sp.gov.br
mailto:rita.goncales@educacao.sp.gov.br
mailto:mariana.haeitmann@educacao.sp.gov.br
mailto:sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br
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ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO - ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PDDE FEDERAL 2019 
 
 
Senhores Diretores de Escola, 
 
 

Reiteramos sobre as pendências de entregas das prestações de contas do PDDE Federal 
2019. Até o presente momento, mesmo após diversas cobranças, ainda não foram recebidas pelo 
servidor Henrique do Núcleo de Finanças as listadas abaixo e como é de conhecimento, o prazo de 
entrega das mesmas findou-se em 31/01/2020. 

Solicitamos a entrega das mesmas com a urgência que o caso requer, no dia 07/07/2020 
- Terça Feira à partir das 09:00 na Sede da Diretoria de Ensino. O servidor Henrique os aguardará 
para o recebimento neste dia. 

Salientamos que o não atendimento é passível de suspensão de repasses de recursos para 
a Unidade Escolar.  

 
 

Prestações de Contas - PDDE Federal 2019 Pendentes: 

Nº Escola Prestação de Contas Pendente 

01 EE. Profª Alice Antenor de Souza Mais Educação - 2019 

02 EE. Profª Alice Antenor de Souza Educação Básica - 2019 

03 EE. Profª Alice Antenor de Souza Qualidade - 2019 

04 EE. Profª Maria de Lourdes Martins Qualidade - 2019 

05 EE. Profª Maria de Lourdes Martins Estrutura - 2019 

06 EE. Solange Maura Albino Educação Básica - 2019 
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COMUNICADO CISE nº 30/2020 

Assunto: Aquisição de EPI’s e Insumos para o Combate à COVID-19 

  

  

  

Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de CAF e Diretores de Unidades Escolas 

  

Considerando a promulgação de protocolos para normatização das ações de enfrentamento à 
disseminação da COVID-19, com especial destaque ao Protocolo Sanitário Intersetorial e aos Protocolos 
Sanitários de Educação – Fase I e II, que compõem o Plano São Paulo de retomada das atividades. 

Considerando as etapas estabelecidas pelo plano de retomada das atividades presenciais nas 
unidades escolares da rede estadual de ensino, com possiblidade de retorno a partir de 8 de setembro, 
desde que o Estado esteja adequado aos índices de saúde pública indicados pelo plano. 

  

Considerando que para atender a todos estes parâmetros, a Secretaria da Educação vem 
realizando estudos do uso e quantitativos necessários de cada EPI e Insumos para atendimento das 
medidas sanitárias estabelecidas; bem como estruturando plano de aquisição destes itens; o que ocorrerá 
parcialmente no âmbito da própria unidade escolar – sob parâmetros específicos – e parcialmente por 
compras centralizadas e distribuição às escolas pelo Órgão Central. 

  

Solicitamos que não adquiram estes itens, para atendimento aos alunos, através do PDDE 
Paulista, até que tenham recebido orientações sobre quais deverão ser comprados por esta fonte, e quais 
serão fornecidos pela Secretaria da Educação. Entre os itens aqui indicados, destacamos máscaras de 
pano, máscaras faceshield, termômetros, álcool em gel, sabonete líquido e papel toalha (este em 
quantidade superior ao usualmente adquirido). 

  

Ressaltamos que os insumos que vem sendo adquiridos suporte aos servidores na manutenção 
das atividades administrativas que já estão ocorrendo nas escolas, não se enquadram nesta vedação.   

               

 

Atenciosamente, 

  

 

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE 
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Comunicado CISE 31/2020 – 06/07/2020 
 

Assunto: DOAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE ENTREGA DIRETA - 
PEDs (Congelados) 

  
  
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de CAF, Supervisores e Diretores de Escola 

  
Considerando o quanto disposto pelo Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020 que reconhece o 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia do contágio do COVID-19; 
  
Considerando a Resolução SEDUC 30, de 20 de março de 2020, combinada com o Comunicado sobre 

a rotina das unidades escolares e revezamento dos servidores; 
  
Considerando a Resolução SEDUC 32, de 25 de março de 2020, que dispõe sobre procedimentos e 

condições para retirada e utilização dos alimentos em redes conveniadas com fornecimento descentralizado e 
unidades escolares com fornecimento centralizado em razão da suspensão das aulas como medida de 
prevenção do contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus); 

  
Considerando ainda as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação a fim de se evitar o desperdício de alimentos; 
  
Considerando o Decreto nº 65.032, de 26 de junho de 2020 que estende a medida de quarentena de 

que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020; 
  
Considerando que os PRODUTOS DE ENTREGA DIRETA congelados são acondicionados em 

embalagens primárias com grande quantidade (2kg ou mais), e após abertos e descongelados devem ser 
consumidos em sua totalidade, e ainda os mesmos não fazem parte dos Kit´s de alimentação distribuídos aos 
alunos; 

  
Considerando ainda o anuncio do Plano São Paulo de retorno gradual às aulas presenciais a partir de 

08 de setembro, obedecendo as normas do comitê de Saúde; 
  
Conforme as considerações acima expostas, todos gêneros alimentícios perecíveis (PEDS, 

Congelados) com vencimento até 08/09/2020 deverão ser doados observando-se os critérios definidos na 
Resolução SE nº 32/2020 e demais normativos atualmente em vigor, bem como os critérios estabelecidos para 
os sistemas Centralizado e Descentralizado, respectivamente. 

  
Lembramos ainda que deverão ser estritamente observados: 

  

• Os alimentos (gêneros alimentícios) poderão ser doados desde que estejam adequados, dentro da 
validade e seguros para o consumo humano. Orientamos que no momento do recebimento dos 
alimentos, as instituições, representantes legais das municipalidades destinatárias, sejam responsáveis 
por conferir a qualidade dos alimentos doados. 

• Efetuar controle da doação via Sistema Secretaria Escolar Digital – SED, na aba Alteração de Estoque, 
conforme orientação constante no Anexo I, deste comunicado; 

• Consultar seu estoque “virtual” através do sistema escolar digital, bem como estoque físico no intuito 
de realizar este levantamento fidedignamente. 

  
 Esclarecemos que o prazo poderá ser postergado mediante novos normativos e poderão ser editados 

novos Comunicados deste teor, caso tenhamos alterações do calendário escolar. 
  
Todas as dúvidas pontuadas estão sendo analisadas e serão atendidas. 
  
Por fim, ressaltamos que estamos trabalhando para solucionar todas as dúvidas no menor prazo 

possível. 
 
 
 

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE 
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RECURSOS HUMANOS  

 

 

NFP- NÚCLEO DE PAGAMENTO E FREQUÊNCIA 

 
 

COMUNICADO EXTERNO 

CONJUNTO SAGESP/SAINTER/CGRH Nº 129/2020 

São Paulo, 02 de julho de 2020 

  

Assunto:  PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO 

 
 
  

A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH e a Subsecretaria, com a finalidade de dirimir 

dúvidas quanto ao pagamento de adicional de transporte, durante o período em que os servidores passaram a 

desempenhar sua jornada laboral por teletrabalho, informamos que cabe a manutenção do pagamento desse 

benefício, instituído pela LC n° 679/ 1992, sempre que servidores estejam em trabalho presencial, ainda que a 

atuação ocorra por período inferior a 8 (oito) horas diárias, descontando-se apenas os dias de ausências e 

afastamentos previstos em legislação. 

O pagamento da gratificação pelo trabalho noturno, (GTN e GTCN), previstas nas LC´s nº 506/87, nº 740/93 e 

nº 444/85 fica mantido aos servidores em teletrabalho que em sua jornada laboral tenham a previsão de atuação 

no período das 19 (dezenove) horas às 23 (vinte e três) horas. 

Ainda, para os integrantes da Classe de Supervisor de Ensino, do Quadro do Magistério, o pagamento da 

Gratificação Especial - GESE, instituída pela LC nº 744/93 alterada pela LC 836/97, deverá ocorrer quando o 

servidor, sem prejuízo da jornada de 40 (quarenta) horas a que está sujeito, optar pela prestação de 4 (quatro) 

horas semanais de trabalho, destinadas ao comparecimento às escolas, durante o funcionamento do curso 

noturno, portanto é condicionada a atuação presencial. 

  
Atenciosamente, 

 
SAGESP/SAINTER /CGRH 
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NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL 

 

Os servidores nascidos no mês de JULHO deverão realizar o recadastramento anual até o 

dia 31/07. A atualização dos dados é obrigatória e deve ser feita no site da Secretaria de Gestão . O 

servidor que perder o prazo terá os vencimentos bloqueados.  

Lembramos, ainda, que após o servidor realizar o recadastramento, este deverá ser validado 

pelo Diretor da Unidade Escolar.  
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PEDAGÓGICO 

 

 

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PROGRAMAÇÃO ATPC – Ensino Fundamental Anos Iniciais 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
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Paciência 

 
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 
A vida não para 
Enquanto o tempo acelera e pede pressa 
Eu me recuso faço hora vou na valsa 
A vida é tão rara 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal 
E a loucura finge que isso tudo é normal 
Eu finjo ter paciência 
E o mundo vai girando cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência 

Será que é tempo que lhe falta pra perceber 
Será que temos esse tempo pra perder 
E quem quer saber 
A vida é tão rara (Tão rara) 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma 
Eu sei, a vida não para (a vida não para não) 

Será que é tempo que lhe falta pra perceber 
Será que temos esse tempo pra perder 
E quem quer saber 
A vida é tão rara (tão rara) 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 
Eu sei, a vida é tão rara (a vida não para não… a vida não para) 

 

Música Paciência – Lenine - https://youtu.be/DXmNg1gkXZ0 

 

                 

Boa semana e até a próxima!!!  

DESUM, 06/07/2020 

https://youtu.be/DXmNg1gkXZ0

