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GABINETE  

 

 

 

 

DECRETO Nº 65.074, DE 20 DE JULHO DE 2020  

Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos estabelecimentos da Rede Estadual 

de Ensino, com vistas ao pleito de 15 de novembro de 2020, em primeiro turno, e 29 de novembro de 2020, em 

segundo turno, se houver  

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em atenção ao disposto 

no Código Eleitoral, Lei federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Decreta:  

Artigo 1º - As dependências dos prédios dos estabelecimentos de ensino requisitados pelos Juízes Eleitorais, 

nos termos do § 2º do artigo 135 do Código Eleitoral, para a instalação de Mesas Receptoras de Votos e Mesas 

Receptoras de Justificativas, no pleito de 15 de novembro de 2020, em primeiro turno, e 29 de novembro de 

2020, em segundo turno, se houver, deverão estar à disposição das autoridades requisitantes a partir das 8 

(oito) horas do dia 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, se 

houver, com observância do seguinte cronograma:  

I – dias 13 de novembro, sexta-feira, em primeiro turno, e 27 de novembro, sexta-feira, se houver segundo 

turno, para montagem das seções, colocação de sinalização referente à indicação das seções e acessos em 

todo prédio, afixação de cartazes, listas de cabinas, orientação e treinamento do pessoal das escolas para o 

dia do pleito;  

II – dias 14 de novembro, sábado, em primeiro turno, e 28 de novembro, sábado, se houver segundo turno, 

para recepção das urnas, vistoria dos prédios e eventuais ajustes conforme solicitação e orientação da Justiça 

Eleitoral;  

III - dias 15 de novembro, domingo, em primeiro turno, e 29 de novembro, domingo, se houver segundo turno, 

providenciar a abertura da escola para a Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas e disponibilizar pessoal para a tarefa 

de orientação e fluxo dos eleitores no interior do prédio, a partir das 7 (sete) horas, a fim de que a prestação de 

orientação ao público não sofra interrupções, assegurando o dever de votar na respectiva seção.  

Artigo 2º - Os servidores administrativos, docentes e diretores de escola dos estabelecimentos de ensino 

requisitados ficam obrigados a comparecer ao serviço nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020, em primeiro 

turno, assim como nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, se houver, para executar as 

atribuições de acordo com a orientação recebida pela Justiça Eleitoral.  
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Artigo 3º - Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino requisitado:  

I – responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento do material entregue pela Justiça Eleitoral para a 

montagem das seções e preparações do prédio (cartazes diversos, setas indicativas, listas de candidatos, fitas 

adesivas, etc.);  

II – responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento das urnas e demais materiais de eleição que lhe serão 

entregues, mediante recibo, bem como pela respectiva guarda, a partir das 8 (oito) horas dos sábados, dias 14 

de novembro, em primeiro turno, e 28 de novembro, em segundo turno, se houver;  

III - providenciar para que o prédio esteja aberto e em pleno funcionamento para os servidores da Justiça 

Eleitoral às 6 (seis) horas nos domingos dias 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro, em 

segundo turno, se houver;  

IV – designar pessoa apta a prestar auxílio à Justiça Eleitoral a partir desse horário;  

V – providenciar a entrega aos colaboradores nomeados pela Justiça Eleitoral ou aos membros das Mesas 

Receptoras de Votos e das Mesas Receptoras de Justificativas do material e respectiva urna a eles destinados;  

VI – providenciar o fechamento do prédio, após o encerramento dos trabalhos, recolhimento do material e 

liberação pela Justiça Eleitoral;  

VII - dar ciência dos termos deste decreto a cada servidor convocado.  

Artigo 4º - Aos servidores que, nos termos deste decreto, prestarem serviços à Justiça Eleitoral, nos dias 13, 

14 e 15 de novembro, em primeiro turno, e 27, 28 e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, se houver, 

fica assegurado um dia correspondente de dispensa de ponto a cada 7 (sete) horas trabalhadas, a ser usufruído 

mediante autorização prévia do seu superior imediato e atendida a conveniência do serviço.  

Artigo 5º - Os Diretores das Divisões Regionais de Ensino, Delegados de Ensino, Supervisores de Ensino e 

demais autoridades escolares deverão prestar a mais ampla colaboração à Justiça Eleitoral, providenciando, 

se for o caso, remanejamento de pessoal.  

Artigo 6º - A inobservância das determinações previstas neste decreto sujeitará os infratores às medidas 

disciplinares cabíveis.  

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 
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COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 -  Nº 13 

 
São Paulo, 16 de julho de 2020. 

  
  
Assunto: Autorização de Acesso aos Extratos Bancários - PDDE Paulista 
  
Prezado(a) Dirigente Regional de Ensino, 
  
  
Para que a Seduc possa consultar as movimentações das contas bancárias vinculadas ao PDDE Paulista, 
disponibilizamos na SED (no perfil do Diretor e/ou Vice-Diretor*) uma autorização que deve ser preenchida 
e assinada pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro das APMs. 
  
A autorização pode ser acessada através do caminho “Gestão Escolar” ⇒ “Termo de Autorização 
PDDE Recursos”. Uma vez assinado, o documento deve ser anexado no seguinte campo: 
 

 
 
Link: https://sed.educacao.sp.gov.br/ 
  
Estas autorizações devem ser enviadas até o dia 15 de agosto, para isso, contamos com o apoio das 
DEs. 
  
Será disponibilizado novo relatório dentro de “Gestão Escolar” para que as DEs continuem a fazer o 
acompanhamento de suas escolas. 
  
  
*Para as escolas que foram contempladas com os recursos do PDDE Paulista e não possuem Diretor ou 
Vice cadastrados na SED, o documento foi disponibilizado para o Gerente de Organização Escolar (GOE). 

  
 
 

 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 -  Nº 14 

 
 

 
São Paulo,16 de julho de 2020.  

Assunto: TSE-calendario-eleicoes-2020-novas-datas  

Prezado(a) Dirigente,  

Encaminhando em anexo, as orientações com as novas datas do calendário eleitoral, publicadas pelo 

Tribunal Superior Eleitoral TSE: 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-novas-datas-do-calendario-eleitoral-2020-

em-03-07-2020/view 

https://sedseecdn.azureedge.net/sed/AutorizacaoextratoPDDE.docx
https://sed.educacao.sp.gov.br/
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-novas-datas-do-calendario-eleitoral-2020-em-03-07-2020/view
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-novas-datas-do-calendario-eleitoral-2020-em-03-07-2020/view
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BOLETIM COPED nº 19/2020 – Transmitindo Informações 

 

 

Regulamento: 

https://drive.google.com/file/d/1NOJPQM44YQfhoRsXBtgHmy3hOrdnPz50/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NOJPQM44YQfhoRsXBtgHmy3hOrdnPz50/view
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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 

  

 

FOLDER INFORAMTIVO DO  PDDE PAUL IS TA 
OL  

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:  

 

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
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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Quando usar o SPSP (SP Sem Papel) e quando abrir Ocorrência no Portal? O 

#conectados substitui o uso do E-mail institucional? 

  

  
O São Paulo Sem Papel é um Programa do Governo do Estado de São Paulo que visa eliminar 

o trâmite de papel pela administração pública. O Portal do SP Sem Papel está disponível para todas 

as Secretarias de Estado um sistema digital integrado de gestão processual. Quem usa o SPSP 

são todos os Servidores Estaduais.  

  

Todos os documentos avulsos e compostos da tabela-meio e da tabela-fim da SEDUC, 

tramitam no SPSP. O Arquivo do Estado de São Paulo, órgão central do Sistema de Arquivos do 

Estado de São Paulo - SAESP, instituído pelo Decreto n° 22.789/84, é responsável pela coordenação 

geral da implantação de uma política arquivística na administração pública estadual, propondo 

normas e procedimentos de organização de arquivos, autorizando eliminações de documentos e 

prestando orientação técnica aos órgãos integrantes do Sistema. Nesse sentido, o SAESP vem 

desenvolvendo um conjunto de ações que, uma vez implementadas, abonar ao Estado de São Paulo 

um efetivo Sistema de Gestão Documental, em conformidade com os fundamentos legais e técnicos 

que orientam o trabalho arquivístico. Entre as ações, destaca-se as CADAS Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo para a elaboração de planos de classificação e tabelas 

de temporalidade de documentos das atividades-fim dos órgãos e entidades estaduais. 

  

Alguns exemplos desses documentos são: ata, autorização, carta, convite, convocação, 

declaração, decreto, deliberação, despacho, documento capturado, edital, expediente de 

atendimento – folha líder, informação, instrução, memorando, memorando – circular, ofício, ofício – 

circular, ofício capturado, parecer, parecer jurídico, parecer técnico, portaria, relatório, relatório 

técnico, requerimento, requisição, resolução, termo e termo de encerramento. 

  

Resumindo, usamos o SPSP para tramitação dentro do órgãos de Administração Pública 

Estadual conforme Tabela de Temporalidade. 

  

O Portal de Atendimento #conectados é voltado para os usuários da SEDUC, atendendo o 

público interno - nós servidores e o público externo - alunos, comunidade, responsável, prestador 

de serviços, etc.  

Através do Portal de Atendimento, podemos tirar nossas dúvidas, comunicar erros de 

sistemas, fazer sugestões, reclamações, comunicar acontecimentos, fazer solicitações para outros 

órgãos da SEDUC. Para o público externo, ele proporciona um canal único para, também, tirar suas 

dúvidas, perguntar sobre assuntos da Educação, fazer sugestões e solicitações, dentre outros 

assuntos. Todas as solicitações tem um protocolo e são respondidas por e-mail sem a necessidade 

https://www.yammer.com/educacao.sp.gov.br/topics/51541491712
https://www.yammer.com/educacao.sp.gov.br/topics/51541491712
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de documentos formais ou ser um servidor. Documentos podem ser anexados nas ocorrências ou 

não. 

O uso do Portal de Atendimento permite que a SEDUC tenha métricas, que são importantes 

para tomada de decisões, para planos futuros e até mesmo para correção de rumo da pasta. 

  

O E-mail institucional é usado para nossa comunicação, ele pode ser nominal ou setorial.  

  

Mas devido ao aumento das demandas e diversidade de assuntos da SEDUC, o uso de E-

mail para atendimento dos nossos usuários se tornou uma prática pouco producente para Gestão da 

Informação. Só usando E-mails, não conseguimos consolidar os diversos assuntos da SEDUC, ter 

um histórico dos usuários, padronizar nossas respostas, ter sempre alguém para responder 

(independentemente de férias, licenças, viagens, etc.), obter indicadores instantâneos dos 

atendimentos, agrupar mesmas dúvidas com uma única resposta e fornecer um protocolo de 

atendimento para consulta do usuário. 

  

Enfim os E-mails institucionais e a tramitação de documentos no SPSP não serão substituídas 

pelo #conectados.  

 

Cada qual tem um propósito diferente. 

 

 

https://www.yammer.com/educacao.sp.gov.br/topics/51541491712
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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. Entrar em contato 

com o Núcleo de Finanças: desumnfi@educacao.sp.gov.br                                                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:desumnfi@educacao.sp.gov.br
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Comunicado CISE 34/2020 

Assunto: DOAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - DIRETORIAS DE ATENDIMENTO (CENTRALIZADO E 
DESCENTRALIZADO MISTO) 

  
  
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  a Resolução FNDE nº 02/2020 Dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus – Covid-19 com base no quanto autorizado no artigo 1º sobre a distribuição de gêneros 
alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local. 
  
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 a entrega dos Kits de Alimentação aos alunos inscritos foi finalizada; 
  
Considerando ainda o anúncio 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, fica autorizada a Doação de gêneros não perecíveis com 
vencimento de 19.07.2020 à 27.07.2020, 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 e responsáveis 
legais dos alunos, 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. 
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 Efetuar controle da doação: 

  

Diretoria de Ensino 
Unidade 
escolar 

Produto 
(discriminação) 

Peso (KG 
ou 
unidade) 

Valor 
(R$) 

Total  (R$) 

nome nome         

  
Data da Doação___/___/___ 
Entidade ou Responsável pelo aluno: (Nome) 
CNPJ ou RG (em caso de aluno matriculado): 
RA do aluno: 
Assinatura do responsável pela retirada______________________ 
  
  
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. 
  
Informamos que o e-mail cise.coordenadoria@educacao.sp.gov.br encontra-se à disposição para suporte de 
toda a rede. 
  
  
Somente deverão permanecer nos estoques das Unidades Escolares alimentos com vencimento posterior a 
27/07/2020. 
  

  
São Paulo, 17 de julho de 2020. 

  
Daniel Medeiros Dantas Gomes 

Coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:cise.coordenadoria@educacao.sp.gov.br
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RECURSOS HUMANOS  

 

 

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 

 



17 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
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SUPERVISÃO 

 

 

ESE – EQUIPE SUPERVISÃO DE ENSINO 
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Pense nisso... 
 

 

  Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que 

haja riscos. 

  É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. 

  É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. 

  É tomar atitudes que ninguém tomou. 

  É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa 

sem glória. 

  É não esperar uma herança, mas construir uma história... 

  Quantos projetos você deixou para trás? 

  Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? 

  Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, 

mas conquistá-la. 

 

“Dez Leis para ser Feliz” – Augusto Cury 

 

 
 

 

                 

Boa semana e até a próxima!!!  

DESUM, 20/07/2020 

 


