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Informação nº 1: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /COFI Nº. 92/2020 - 
Estorno de Saldos 

 

COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /COFI Nº. 92/2020 

São Paulo, 16 de setembro de 2020 

 

Assunto: Estorno de Saldos 

Prezado Dirigente Regional de Ensino, Diretores do CAF, NFI e NCS. 

 

Considerando a Resolução SE 27, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão dos contratos 
e dos convênios de prestação de serviços e as instruções estabelecidas no Comunicado COFI nº 34/2020, 
apresentamos planilha anexa com os recursos reservados, empenhados a liquidar e disponíveis, por 
processo, remanescentes no orçamento de sua Diretoria de Ensino, que deverão ser cancelados, quando 
couber, e disponibilizados para estorno.  

Informamos que os valores indicados se referem aos saldos de meses encerrados, demonstrando que 
não houve a execução dos serviços, devido à sua suspensão.  

Solicitamos a verificação das disponibilidades orçamentária e financeira, antes da inclusão das 
solicitações de estorno no Sistema de Repasse – Secretaria Escolar Digital, até o dia 18/09/2020, 
impreterivelmente. 

Adicionalmente, destacamos que as devoluções deverão ser realizadas com data retroativa ao primeiro 
dia útil do mês contábil em aberto, ou seja, dia três de agosto de 2020, no sistema SIAFEM - Sistema 
Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios / SP.  

O descumprimento do prazo estabelecido impactará diretamente nos repasses futuros às Diretorias de 
Ensino. 

Casos excepcionais ou demais dúvidas deverão ser encaminhados ao e-mail cofi.deorc@educacao.sp.gov.br para 
avaliação 

 
SUBSECRETARIA /COFI 
  

    

mailto:cofi.deorc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 2: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CGRH Nº 93 /2020 - 

Registro de frequência docente 

COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CGRH Nº 93 /2020 

São Paulo, 17 de setembro de 2020 
 

Assunto: Registro de frequência docente 
 
Prezados (as) Dirigente(s), 
 
 
Em complemento ao Comunicado Conjunto Subsecretária/CGRH nº 90/2020, a Subsecretaria e a 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, que trata da continuidade da prestação de 
jornada laboral mediante o regime de teletrabalho, previsto no Decreto 64.864, de 16-5-2020, 
comunicam: 
 
I – Os servidores que já declararam pertencer ao grupo de risco deverão acessar novamente a Secretaria 
Escolar Digital – SED, visando à atualização do preenchimento dos dados e à juntada do Atestado 
Médico, com data atualizada. 
 
II - Os servidores que já declararam e os que irão declarar pertencer ao grupo de risco deverão prestar 
essa informação na Secretaria Escolar Digital – SED impreterivelmente até 30/09/2020. 
 
III – No atestado médico, a que se refere o inciso I anterior, a data de sua expedição deverá ser de, no 
máximo, até 30 (trinta) dias, a contar da data da declaração realizada na SED. 
IV – Caberá ao superior imediato a competência de verificar a validade do Atestado Médico (data de 
expedição) e se o tipo de CID (Classificação Internacional de Doenças) é uma das doenças elencadas no 
inciso I do artigo 1º do Decreto 64.864, de 16-5-2020. 
 
V- O superior imediato deverá, ainda, verificar quais os servidores se declararam pertencentes ao grupo 
de risco, para fins de reorganizar a grade horária para melhor atender ao planejamento da oferta de 
atividades presenciais. 
 
VI – A declaração de informação falsa imputará ao servidor a responsabilidade administrativa e civil, 
nos termos da lei. 
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Informação nº 3: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /COPED Nº. 94/2020 - 
Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as 
atividades presenciais opcionais 

 
COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /COPED Nº. 94/2020 

 

São Paulo, 19 de setembro de 2020 

 

Assunto: Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as atividades 
presenciais opcionais 

Prezado(a) Dirigentes de Ensino, equipes de Supervisão, equipes dos Núcleos Pedagógico, gestores escolares e 

professores. 

 

             

Conforme Comunicado Externo Subsecretaria 2020 - Nº 78 (link), desde o dia 08 de setembro, as unidades 

escolares podem, em caráter opcional, mediante determinadas condições estabelecidas na Resolução Seduc 

61/2020 (tais como estar em áreas classificadas no período anterior de 28 dias consecutivos, na fase amarela do 

Plano São Paulo, e dispuserem, em quantidade suficiente, de produtos de higiene e equipamentos de proteção 

individual necessários ao cumprimento dos protocolos de saúde), realizar, com os estudantes interessados, 

atividades presenciais que contemplem o reforço e a recuperação das habilidades não desenvolvidas nos 

bimestres anteriores ou ainda atividades de tutoria pedagógica, com atendimento individualizado ou em 

pequenos grupos.  

 

Para apoiar o trabalho dos professores na realização dessas atividades durante a semana de 21 a 25 de setembro, 

foi elaborado o documento “Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as 

atividades presenciais opcionais”, disponível neste link. 

As orientações são semelhantes às enviadas para apoiar os professores que realizassem atividades de 

recuperação e aprofundamento durante a semana de 14 a 18 de setembro, disponível neste link, porém com 

atualizações nas habilidades, aulas do Centro de Mídias anteriores e trechos dos materiais de apoio sugeridos. 

 

O documento apresenta sugestões gerais de como os professores podem organizar seu trabalho pedagógico 

durante esse período, assim como sugestões específicas, por componente curricular e ano/série, de habilidades 

a serem retomadas com os estudantes, com o apoio de aulas anteriores do Centro de Mídias ou dos materiais de 

apoio impressos, para a semana de 21 a 25 de setembro. 

 

Ao longo da próxima semana, enviaremos sugestões para a semana de 28 de setembro a 2 de outubro. 

 

SUBSECRETARIA /COPED 

  

https://drive.google.com/file/d/1Myf-zkbUZzyUNMOeXrgfcEuwJxNgmLE6/view?usp=sharing
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=11/09/2020%2012:53:39
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=11/09/2020%2012:53:39
https://drive.google.com/file/d/1ClrGq-UcpdgyyDdPGooSHW0rqVJDPjK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_JW6WDUwQ56CbrguIrcnwelz0y_VXTRa/view?usp=sharing
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Informação nº4: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /CGRH Nº. 95/2020 - 
Registro de frequência docente - (alterada a redação do inciso IV do Comunicado 
Conjunto Subsecretária/CGRH nº 93/2020) 

 
COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /CGRH Nº. 95/2020 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2020 

 

Assunto: Registro de frequência docente - (alterada a redação do inciso IV do Comunicado Conjunto 

Subsecretária/CGRH nº 93/2020) 

Prezados (as) Dirigente(s), 

 

Considerando os Comunicados Conjunto Subsecretária/CGRH nº 90/2020 e nº 93/2020, a Subsecretaria e a 

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, que tratam da continuidade da prestação de jornada 

laboral mediante o regime de teletrabalho, previsto no Decreto 64.864, de 16-3-2020, comunicam: 

I – Os servidores, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, não precisaram acessar a Secretaria Escolar 

Digital – SED, para comunicar a sua situação, haja vista que a administração já possui a informação no Cadastro 

de Vida Funcional – SED. 

II – Fica alterada a redação do inciso IV do Comunicado Conjunto Subsecretária/CGRH nº 93/2020, na seguinte 

conformidade: 

“IV – Caberá ao superior imediato a competência de verificar a validade do Atestado Médico (data de expedição) 

e se o tipo de CID (Classificação Internacional de Doenças) é uma das doenças elencadas no inciso III do artigo 1º 

do Decreto 64.864, de 16-3-2020.” 

 

Atenciosamente, 

 

SUBSECRETARIA /CGRH 
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Informação nº 5: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /COPED Nº. 96/2020 - 
Lista com as escolas contempladas no Novotec Integrado para 2021. 

COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA /COPED Nº. 96/2020 
 

São Paulo, 18 de setembro de 2020 

 

Assunto: Lista com as escolas contempladas no Novotec Integrado para 2021. 

Prezados (as) Dirigente(s), 

 
Como apresentado hoje na reunião com representantes da COPED, da CITEM e da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, segue a lista com as escolas contempladas no Novotec Integrado para 2021. 

 
A planilha em anexo possui 3 abas: 

• "Resumo" com as informações consolidadas 
• "Total atendido" com a proposta de turmas para oferta em 2021 
• "Total não atendido" com as escolas que haviam aderido ao programa, porém não serão atendidas em 2021 

Também está anexado o documento usado na apresentação de hoje. 
 

Lembrando que os próximos passos são: 

• Até 23/09: DEs devem responder ao formulário http://bit.ly/form-novotec-integrado informando a 
concordância ou a discordância com a oferta apresentada na planilha; 

• Até 02/10: DEs devem enviar ofício informando a concordância de participação das escolas no programa para 
os e-mails: novotec@sde.sp.gov.br e gustavo.mendonca@educacao.sp.gov.br 

Atenciosamente, 
 

SUBSECRETARIA /COPED 

  

http://bit.ly/form-novotec-integrado
mailto:novotec@sde.sp.gov.br
mailto:gustavo.mendonca@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 6: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CISE Nº. 97/2020 - 
Reforça e orienta acerca do Protocolo de Entregas do “Kit Alimentação” das 
Diretorias de Ensino com Alimentação Escolar Centralizada. 

 
COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CISE Nº. 97/2020 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2020 

 

 

Assunto: Reforça e orienta acerca do Protocolo de Entregas do “Kit Alimentação” das Diretorias de 
Ensino com Alimentação Escolar Centralizada. 
 

Prezado(a) Dirigente,  

 
 
A Coordenadoria de Infraestrutura Escolares, vem através deste reforçar e orientar as Diretorias de 
Ensino “CENTRALIZADAS”, conforme Protocolo de Entrega de Kit de Alimentação Escolar.  
 
Preliminarmente informamos que os kits foram elaborados exclusivamente para os alunos e os itens são 
suficientes para o atendimento no período de até 60 dias.  
 
Salientamos que, para confecção dos kits foi empregado como critério principal, seguindo as 
recomendações dadas pelo FNDE em sua cartilha de orientações, a utilização dos itens disponíveis nos 
estoques, priorizando as datas de validade para que não haja desperdício de alimentos, portanto, houve 
variação de produtos nos kits, para que assim possamos atender a todos os interessados.  
 
A composição do kit, (por aluno), se faz da seguinte forma:  
 
“kit alimentação” 

Regular 

5 Kg de arroz 

2 kg de feijão (qualquer tipo) ou 1kg de feijão + 1kg de lentilha 

2 kg de proteína (atum, sardinha ou carnes congeladas)  

 

Integral 

5 Kg de arroz 

2 kg de feijão (qualquer tipo) ou 1kg de feijão + 1kg de lentilha 

2 kg de proteína (atum, sardinha ou carnes congeladas) 

2 kg de composto lácteo (qualquer sabor) 
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1 kg de biscoito (qualquer tipo) 

1 kg de mistura para torta ou 2 kg de mistura para bolo 

 

Indígenas e Quilombolas  

5 Kg de arroz 

2 kg de feijão (qualquer tipo)  

2 kg de farinha de mandioca  

1 kg de atum 

1,7 kg de sardinha 

1 kg de leite em pó  

900 g de biscoito doce (maria ou maisena)  

600g de bolinho individual (fubá ou baunilha)  

1 kg de mistura para torta 

                
A Diretoria de Ensino deverá auxiliar as Unidades Escolares no quesito dos remanejamentos e entrega 
dos kits.  
 
Considerando o kit alimentação acima proposto, reafirmamos que tais alimentos devem ser entregues 
aos alunos constantes na planilha, excetuando-se os alunos que estejam recebendo o benefício do 
Programa Merenda em Casa. 
 
Fica a Escola autorizada a distribuir o kit a alunos que possam estar em situação de vulnerabilidade e 
que deseje receber mas não esteja na planilha, desde que, o mesmo esteja devidamente matriculado 
em uma unidade escolar estadual, não receba o benefício do Programa Merenda em Casa, devendo a 
unidade escolar documentar e justificar o atendimento inclusive seguir os Protocolos e orientações já 
enviados. Neste caso a Diretoria deverá encaminhar ao e-mail kit.alimentacao@educacao.sp.gov.br 
nome completo do aluno, RA, nome da unidade escolar e código CIE para que as informações sejam 
cadastradas no sistema Secretaria Escolar Digital.  
 
No momento da entrega deve ser informado ao responsável a periodicidade das entregas e critérios 
para distribuição dos kits. Assim como, reforçar os cuidados que foram tomados na manipulação dos 
alimentos, seguindo todos os protocolos de segurança. 
Ressaltamos que os kits são montados obedecendo os valores nutricionais preconizados pela legislação 
vigente, ficando a critério da família/responsável optar pela retirada ou não, de todos os itens propostos. 
 
Os alimentos próximos ao vencimento devem ser distribuídos de forma opcional, preferencialmente 
junto com os kits. 
 
Os Kits não devem ser entregues, aos alunos ou responsáveis, sem o devido registro e assinatura no 
Termo de Recebimento. 
 

mailto:kit.alimentacao@educacao.sp.gov.br
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Ao final do dia deve ser registrado no sistema SED as baixas dos kits e suas retiradas sendo que os termos 
de recebimentos devem ser anexos via upload, conforme manuais explicativos, em anexo. As Diretorias 
de Ensino devem acompanhar todas as ações de suas unidades escolares via sistema. 
 
Na distribuição dos kits, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE recomenda que 
sejam incluídas orientações às famílias dos estudantes para que limpem as embalagens dos produtos e 
as embalagens entregues com álcool em gel ou lavem com água e sabão, de preferência, antes destes 
adentrarem na moradia.  
 
É proibido o acondicionamento dos produtos em sacos de lixos.  
 
A Diretoria de Ensino deverá incentivar as escolas para que as famílias/responsáveis tragam sacolas 
retornáveis no momento da retirada dos kits. 
 
Além disso, estamos disponibilizando um passo a passo da lavagem das mãos. Cada kit deve conter a 
orientação de higienização das embalagens e higienização das mãos. 
 

À disposição. 
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Informação nº 7: COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA - COPED Nº. 99-2020 - 
Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio 

 
COMUNICADO CONJUNTO SUBSECRETARIA / COPED Nº. 99/2020 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2020 

 

Assunto: Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio 
 

Prezado(a) Dirigente,  

 

Na próxima semana, as escolas participantes do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio terão sua 

primeira reunião bimestral de acompanhamento do programa.  

As reuniões acontecerão entre terça e sexta-feira das 9h às 10h30. Confira no documento em anexo em 

qual data a sua diretoria foi convocada parra a reunião, na aba “Agenda das reuniões”. Na aba “Lista de 

escolas” há informações das escolas participantes do programa.  

Deverão estar presentes nesse dia todos os diretores das escolas que recebem o PDDE do Novo Ensino 

Médio, os pontos focais de programas federais da DE e o Diretor do Núcleo de Finanças.  

Lembrando que cada equipe participa da reunião apenas do dia que está na planilha em anexo. O link 

para acessar as reuniões também está no documento. 

Qualquer dúvida, contatem o Gustavo Mendonça pelo e-mail: gustavo.mendonca@educacao.sp.gov.br  

 
 
Atenciosamente,     
 
SUBSECRETARIA/COPED   
  

mailto:gustavo.mendonca@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 8: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/CGRH 2020.2 - Nº 100 - 
Disponibilizado SED - a publicação do Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo - IDESP e do Índice de Cumprimento de Meta - ICM. 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/CGRH 2020.2 - Nº 100 

São Paulo, 21 de setembro de 2020. 
 
 

 
Assunto: Disponibilizado SED - a publicação do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo - IDESP e do Índice de Cumprimento de Meta - ICM. 
 
Prezado(a) Dirigente  
 
 

Em cumprimento à Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008 e suas regulamentações, 

referentes à Bonificação por Resultados da Secretaria da Educação, informamos que foi disponibilizado 

na Secretaria Escolar Digital - SED, a publicação do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado 

de São Paulo - IDESP e do Índice de Cumprimento de Meta - ICM. 

 

Para conferência das Diretorias de Ensino e Unidades Escolares. Dúvidas podem ser atendidas clicando 

no botão "Dúvidas" para direcionamento e abertura de ocorrência no portal de atendimento da SEDUC 

- SP nos conectados. 

 

Os perfis que terão acesso ao relatório na SED nas Unidades Escolares serão: Diretor, Vice-diretor, 

Professor Coordenador e Gerente de Organização Escolar. No Nível de Diretoria de Ensino terão acesso: 

Dirigente, Diretor do CIE e AT-Diretoria. 

 

Atenciosamente, 

SUBSECRETARIA/CGRH 
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Informação nº 9: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA-CGRH 2020.2 - Nº 101 - 

Orientações adicionais par procedimentos para afastamento - período eleitoral 

Apresentar ao CRH da Diretoria de Ensino o requerimento de registro da candidatura. 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CGRH 2020.2 - Nº 101 

São Paulo, 21 de setembro de 2020. 
 
 

 

Assunto: Orientações adicionais par procedimentos para afastamento - período eleitoral Apresentar ao 
CRH da Diretoria de Ensino o requerimento de registro da candidatura. 
 
Prezado(a) Dirigente e Diretores do Centro de Recursos Humanos - CRH,  
 
 
 
Tendo em vista as orientações contidas nos Comunicados Externos Conjuntos SAGESP/SAINTER/CGRH 

n ºs  116 e 133/2020 e, considerando  o prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE para o 

registro de candidatos e chapas, informamos que, para atender o disposto no Inciso IV do Comunicado 

Externo conjunto SAGESP/SAINTER/CGRH n º 133/2020, o servidor deverá apresentar ao Centro de 

Recursos Humanos da Diretoria de Ensino, até o dia 02.10.2020, cópia xerográfica simples do protocolo 

do requerimento de registro da candidatura e, também, se porventura, não tenha apresentado cópia 

da ata de convenção do partido com lista de candidaturas aprovadas, que inclua o seu nome como 

candidato, na data anteriormente prevista. 

 

Atenciosamente,  

SUBSECRETARIA/CGRH 
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Informação nº 10: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 102 - Rescisão 

de contratos com as empresas ART FASHION COMERCIO DE ROUPAS-EIRELI e EBN 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-EIRELI. 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 102 

 

São Paulo, 22 de setembro de 2020. 
 
 

Assunto: Rescisão de contratos com as empresas ART FASHION COMERCIO DE ROUPAS-EIRELI e EBN 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-EIRELI. 
 
Prezado(a) Dirigentes de Ensino,  
 
 
 
Como já é de conhecimento de todos, saiu publicado hoje, 22 de setembro de 2020, no Diário Oficial 
Poder Executivo - Seção I, a rescisão de contratos de fornecimento de máscaras de tecido das empresas 
ART FASHION COMERCIO DE ROUPAS-EIRELI e EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-EIRELI. 
 
Sendo assim, orientamos o não recebimento de entregas das empresas acima citadas a partir de hoje. 
 
Ressaltamos que as demais entregas ocorrerão normalmente. 
 
 
 
Atenciosamente, 

  

SUBSECRETARIA. 
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Informação nº 11: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 103 - Retorno 

das atividades presencias. 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 103 

 

São Paulo, 22 de setembro de 2020. 
 
 

Assunto: Retorno das atividades presencias. 
 
Prezado(a) Dirigentes de Ensino,  
 
 
 
A partir de amanhã (23/09), todas as Diretorias de Ensino devem retomar o horário regular, ficando 
suspenso o rodízio.  
 
Caso existam departamentos e núcleos em que ainda seja possível a realização das atividades em 
teletrabalho, cabe ao dirigente definir a organização de escala híbrida.  
 
Para todos os setores que estejam diretamente ligados às atividades necessárias para o retorno das 
atividades presenciais nas escolas deve ser priorizado o regime presencial.  
 
Detalhando melhor as orientações e precauções a serem seguidas pelas Diretorias de Ensino, segue 
anexo o Comunicado da Chefia de Gabinete para o retorno das atividades no âmbito dos órgãos centrais 
da SEDUC, os quais devem ser seguidos, também, pelas Diretorias de Ensino. 
 
 
Atenciosamente,  
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Informação nº 12: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/CISE 2020.2 - Nº 104 

- Orientação do Protocolo de Entregas do “Kit Alimentação” das Diretorias de Ensino 

com Alimentação Escolar Descentralizada. 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/CISE 2020.2 - Nº 104 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2020. 
 

 
Assunto: Orientação do Protocolo de Entregas do “Kit Alimentação” das Diretorias de Ensino com Alimentação 
Escolar Descentralizada. 
 
Prezado(a) Dirigentes de Ensino,  
 
 
A Coordenadoria de Infraestrutura Escolares, vem através deste reforçar e orientar as Diretorias de Ensino 
“DESCENTRALIZADAS”, conforme Protocolo de Entrega de Kit de Alimentação Escolar.  
 
Preliminarmente informamos que os kits foram elaborados exclusivamente para os alunos e os itens são 
suficientes para o atendimento no período de até 60 dias.  
 
Salientamos que, para confecção dos kits foi empregado como critério principal, seguindo as recomendações 
dadas pelo FNDE em sua cartilha de orientações, a utilização dos itens disponíveis nos estoques, priorizando as 
datas de validade para que não haja desperdício de alimentos, portanto, houve variação de produtos nos kits, 
para que assim possamos atender a todos os interessados.  
  
A composição do kit, (por aluno), se faz da seguinte forma:  
 
“kit alimentação” 
 
Regular 
5 Kg de arroz  
2 kg de feijão ou 1 kg de lentilha + 1 kg de feijão 
2 kg de atum 
1 kg de farinha de mandioca 
2 pacotes de biscoito sabor chocolate 
1 pacote de biscoito sequilhos 
 
Integral 
5 Kg de arroz 
2 kg de feijão ou 1 kg de lentilha + 1 kg de feijão 
2 kg de atum 
1 kg de farinha de mandioca 
2 kg de composto lácteo sabor chocolate 
3 pacotes de biscoito sabor chocolate 
2 pacotes de biscoito sequilhos 
2 kg de mistura para bolo sabor chocolate ou integral  
 
 
IMPORTANTE: Os produtos serão entregues em escolas “Polos” descentralizadas, assim a DE deverá organizar o 
remanejamento para os demais municípios e/ou escolas, as quais possuem os alunos cadastrados para 
recebimento dos Kits. Poderá ser remanejado o kit pronto ou mesmo os produtos para que o kit seja montado na 
escola (descentralizada) ficando esta responsável pela entrega aos alunos. 
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Para a realização dos remanejamentos dos kits das escolas polos às respectivas escolas destino, segue boleto 
(Anexo), o qual deve ser devidamente preenchido. A Diretoria de Ensino deverá auxiliar as Unidades Escolares no 
quesito dos remanejamentos e entrega dos kits.  
 
Fica a Escola autorizada a distribuir o kit a alunos que possam estar em situação de vulnerabilidade e que deseje 
receber mas não esteja na planilha, desde que, o mesmo esteja devidamente matriculado e não receba o 
benefício do Programa Merenda em Casa, devendo a unidade escolar documentar e justificar o atendimento 
inclusive seguir os Protocolos e orientações já enviados. Neste caso a Diretoria deverá encaminhar ao e-mail 
kit.alimentacao@educacao.sp.gov.br nome completo do aluno, RA, nome da unidade escolar e código CIE para 
que as informações sejam cadastradas no sistema Secretaria Escolar Digital.  
 
No momento da entrega deve ser informado ao responsável a periodicidade das entregas e critérios para 
distribuição dos kits. Assim como, reforçar os cuidados que foram tomados na manipulação dos alimentos, 
seguindo todos os protocolos de segurança. 
Ressaltamos que os kits são montados obedecendo os valores nutricionais preconizados pela legislação vigente, 
ficando a critério da família/responsável optar pela retirada ou não, de todos os itens propostos. 
Os Kits não devem ser entregues, aos alunos ou responsáveis, sem o devido registro e assinatura no Termo de 
Recebimento. 
Ao final do dia deve ser registrado no sistema SED as baixas dos kits e suas retiradas sendo que os termos de 
recebimentos devem ser anexos via upload, conforme manuais explicativos, em anexo. As Diretorias de Ensino 
devem acompanhar todas as ações de suas unidades escolares via sistema. 
 
Na distribuição dos kits, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE recomenda que sejam 
incluídas orientações às famílias dos estudantes para que limpem as embalagens dos produtos e as embalagens 
entregues com álcool em gel ou lavem com água e sabão, de preferência, antes destes adentrarem na moradia.  
 

É proibido o acondicionamento dos produtos em sacos de lixo. 
 
A Diretoria de Ensino deverá incentivar as escolas para que as famílias/responsáveis tragam sacolas retornáveis 
no momento da retirada dos kits. 
           
Além disso, estamos disponibilizando um passo a passo sobre a lavagem das mãos e folheto de Educação 
Alimentar e Nutricional sobre alimentos in natura vs. ultraprocessados.  
 
Salientamos que cada kit deverá conter a orientação de higienização das embalagens, higienização das mãos e o 
folheto. 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
SUBSECRETARIA/CISE 
  

mailto:kit.alimentacao@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 13: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 105 - Seleção 

dos projetos para o Hackathon encerra dia 28/09 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 105 

 
São Paulo, 24 de setembro de 2020. 

 
 
 

Assunto: Seleção dos projetos para o Hackathon encerra dia 28/09. 
 
Prezado(a) Dirigente de Ensino, 
 
 
 
 
Gostaríamos de relembrar que segunda feira, dia 28/09, se encerra o prazo para que as Diretorias de 

Ensino realizem a seleção dos projetos para o Hackathon (neste link) e para a Mostra Interativa de 

Robótica e Computação Criativa (neste link), que acontecerão no Movimento Inova, em nos dias 22 e 

23 de Outubro.  

 

Vale ressaltar que, como estabelecido no edital, o número de projetos varia de acordo com a Diretoria 

de Ensino. 

 

Atenciosamente, 

 

SUBSECRETARIA 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1auYw1jMM8XCKPkMxwanD21_HBA0WOcks5UkLl50cfto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GE2jAeBTwarSQqhk0kJe8giyyIazl_67kB6pl-QyxWA/edit?usp=sharing
hthttps://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova-2020/
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Informação nº 14: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COFI 2020.2 - Nº 107 - 

Disponível no Sistema de Repasse – Secretaria Escolar Digital 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COFI 2020.2 - Nº 107 

 
São Paulo, 24 de setembro de 2020. 

 
 
 

Assunto: Disponível no Sistema de Repasse – Secretaria Escolar Digital 
 

 
Prezado(a) Dirigente de Ensino, Diretores do CAF, NFI e NCS, 

 

 

Informamos que está disponível, no Sistema de Repasse – Secretaria Escolar Digital, os limites correspondentes 

às despesas abaixo descritas para o retorno das aulas presenciais.  

 

As solicitações de recurso deverão ser efetuadas pelas Diretoria de Ensino através dos assuntos planejados:  

"Kit lanche - retorno às aulas", na ação 6169 e elemento de despesa 339030 e;  

"Alimentação Escolar - Bebidas - Retorno aulas", na ação 6172 e elemento de despesa 339030. 

 

Dúvidas deverão ser encaminhadas ao e-mail cofi.deorc@educacao.sp.gov.br 

 

Atenciosamente,  

 

SUBSECRETARIA/COFI 

  

mailto:cofi.deorc@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 15: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COPED 2020.2 - Nº 108 - 

Perguntas e respostas Ampliação da atribuição de aulas para o Projeto de Reforço e 

Recuperação 2020 - (Resolução Seduc 65/2020) 

 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COPED 2020.2 - Nº 108 
 

São Paulo, 25 de setembro de 2020. 
  

Assunto: Perguntas e respostas Ampliação da atribuição de aulas para o Projeto de Reforço e Recuperação 2020 - 
(Resolução Seduc 65/2020) 
 
Prezados Dirigentes,  
 
 
A partir da publicação da Resolução Seduc - 65, de 18-9-2020 (link), que altera a Resolução SE 37, de 5-8-2019, 
que institui o Projeto de Reforço e Recuperação das aprendizagens e dispõe sobre a atribuição de aulas específicas 
para este fim, surgiram dúvidas a respeito das alterações realizadas. Atualizamos o documento orientador a 
respeito do Projeto de Reforço e Recuperação já disponibilizados anteriormente, e incluímos novas perguntas e 
respostas levantadas. Para ir diretamente às respostas de cada uma das perguntas, basta clicar em cada uma. 
 

• Quais anos/séries e componentes curriculares podem contar com apoio do Professor do Projeto 
de Reforço e Recuperação? 
• É possível agrupar estudantes de turmas de origens diferentes para compor uma mesma turma 
na recuperação? Caso não haja  um número reduzido de alunos que optaram pelo retorno em cada 
turma, é possível juntar alunos de turmas diferentes, por exemplo, do 6ª A, 6º B e 6º C? 
• A partir da Resolução Seduc 65, de 18-9-2020, todas as escolas podem fazer o plano para ter a 
atribuição em qualquer ano/série e também em qualquer componente curricular, priorizando Língua 
Portuguesa e Matemática. Para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, serão 2 aulas de 
um único componente curricular, ou de cada componente curricular para cada grupo de alunos? 
• Nos anos iniciais do ensino fundamental, quantas aulas poderão ser atribuídas por grupo de 
alunos? 
• A Resolução 37/2019 traz no §9 do artigo 7º a necessidade de a turma contar com 25 alunos. A 
Resolução 65 não faz menção a esse §, portanto ele permanece? 
• O professor que tiver interesse em atuar no Projeto concorre a essa atribuição na unidade escolar 
de classificação/exercício, e, caso não tenha aulas na escola ou ele tenha interesse em maior quantidade 
de aulas, poderá participar das sessões de atribuição das respectivas aulas, em nível de Diretoria de 
Ensino? 
• Os docentes Categoria S e V, poderão atuar no Projeto Reforço Recuperação e serão pagos como 
Eventual? 
• As aulas de Recuperação e Reforço previstas na Resolução 37/2019 alterada pela Resolução SE 
65/2020, serão atribuídas pelo sistema de atribuição online? 
• Como serão divulgadas as aulas do Projeto de Reforço e Recuperação (PRR)? 
• As aulas para o Professor do Projeto de Reforço e Recuperação para o professor manifestar 
interesse aparecerão na SED? 
• Onde associamos estas aulas do PRR na SED? 
• Para os docentes que atuarão como eventual, como serão lançadas estas aulas? 
• As aulas de Reforço e Recuperação da Categoria O, F ou mesmo efetivo é para aumento de carga 
horária. Na indisponibilidade desses, eu posso atribuir pra um Professor da Categoria V? 
• Qual limite de aulas do PRR para atribuir ao professor? 
• Na inexistência de docente para atuar no projeto de reforço, pode-se abrir novos contratos e 
haver atuação de docente de outra DE? 
• Poderão ser atribuídas aulas do PRR a docentes que estão em horas de permanência e/ou 
interrupção de exercício? 

 
 
 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%20-%2065,%20DE%2018-9-2020.HTM?Time=22/09/2020%2019:23:15
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.zgsfciblzqwo
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.zgsfciblzqwo
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.1pirsjbe3bs8
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.1pirsjbe3bs8
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.1pirsjbe3bs8
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.6d027d2wckrb
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.6d027d2wckrb
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.6d027d2wckrb
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.6d027d2wckrb
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.mywycb788q2e
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.mywycb788q2e
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.v3ti5u6cicuk
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.v3ti5u6cicuk
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8x671r3uq1tt
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8x671r3uq1tt
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8x671r3uq1tt
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8x671r3uq1tt
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.e6v9lgi1yoc
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.e6v9lgi1yoc
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8bvd58blka1x
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8bvd58blka1x
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.o2qd38xuq75
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.2uieuesx46s1
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.2uieuesx46s1
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.wxje0ohub1tq
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.aaemi9e33303
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.x5osacjgw16x
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.x5osacjgw16x
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.8tymbyiorw6c
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.s7thblex8ur
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.s7thblex8ur
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.si8x8l1z18hd
https://docs.google.com/document/d/1-RjEA6923fapdfgAAfDyX1HEzfIAKWL0LRWvYe_2B4w/edit#heading=h.si8x8l1z18hd
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Quais anos/séries e componentes curriculares podem contar com apoio do Professor do Projeto de Reforço e 
Recuperação? 
                 
A partir da Resolução Seduc - 65, de 18-9-2020, é possível a atribuição de aulas em todos os componentes 
curriculares, prioritariamente Língua Portuguesa e Matemática, para todos os anos/séries do ensino fundamental 
e do ensino médio (portanto, desde o 1º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio), 
prioritariamente em classes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio regulares. 
Ressalta-se que a atribuição do Projeto de Reforço e Recuperação aplica-se às escolas regulares, não incluindo as 
escolas do PEI (Programa de Ensino Integral). 
 
É possível agrupar estudantes de turmas de origens diferentes para compor uma mesma turma na recuperação? 
Caso não haja um número reduzido de alunos que optaram pelo retorno em cada turma, é possível juntar alunos 
de turmas diferentes, por exemplo, do 6ª A, 6º B e 6º C? 
 
De acordo com o § 1º  da Resolução Seduc 61, de 31-8-2020 (link): 
 
“§ 1º - É facultado às unidades escolares da rede estadual de ensino, no planejamento a ser submetido à Diretoria 
de Ensino, atribuir as atividades presenciais a docentes de quaisquer componentes curriculares, 
independentemente da atividade presencial realizada, do ano/série, turma e turno dos alunos presentes, exceto 
as atividades relacionadas ao componente educação física, que deverão ser desenvolvidas pelo docente 
habilitado. 
 
Portanto, considerando o apresentado nesta resolução, é possível trabalhar com grupos de alunos de diferentes 
turmas. Porém, ressalta-se que é importante que a frequência dos estudantes seja registrada em suas respectivas 
turmas. Nesses casos, o professor do Projeto de Reforço e Recuperação irá apoiar alunos de diversas turmas, 
porém nesses casos a digitação da frequência na SED é de responsabilidade de uma pessoa da equipe gestora da 
escola, podendo ser o diretor, vice-diretor, Professor Coordenador ou Gerente de Organização Escolar.  
 
Destaca-se que é necessário que nas atividades os protocolos de saúde sejam respeitados. Dessa forma, é preciso 
limitar o número de alunos por agrupamento para seguir o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre os 
estudantes.        
 
Além disso, conforme orientado no Comunicado Externo Subsecretaria 2020 - Nº 78 (link), deve-se “privilegiar 
atendimentos individualizados ou organizar os estudantes em agrupamentos fixos e evitar misturá-los. Isso 
permitirá que, caso um estudante apresente sintomas e seja um caso confirmado de Covid-19, somente a turma 
daquele estudante ficará em casa por 14 dias.” 
A partir da Resolução Seduc 65, de 18-9-2020, todas as escolas podem fazer o plano para ter a atribuição em 
qualquer ano/série e também em qualquer componente curricular, priorizando Língua Portuguesa e Matemática. 
Para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, serão 2 aulas de um único componente curricular, ou 
de cada componente curricular para cada grupo de alunos? 
 
Podem ser atribuídas 2 aulas por componente curricular para cada grupo de alunos. Portanto, é possível que cada 
grupo de alunos tenha o apoio de mais de um Professor do Projeto de Recuperação. Por exemplo, é possível que 
um grupo de alunos tenha o apoio de um professor do Projeto de Reforço e Recuperação em 2 aulas por semana 
de Língua Portuguesa, 2 aulas por semana de Língua Portuguesa e 2 aulas de Ciências. 
 
Nos anos iniciais do ensino fundamental, quantas aulas poderão ser atribuídas por grupo de alunos? 
 
Nos anos iniciais do ensino fundamental, poderão ser atribuídas 4 aulas semanais para os professores polivalentes 
para cada grupo de alunos, sendo 2 aulas de Língua Portuguesa e mais 2 aulas de Matemática. 
 
Se em uma turma, apenas poucos alunos retornarem presencialmente, o professor do Projeto de Reforço e 
Recuperação apoiará os alunos que estão presencialmente e remotamente? 
 
Caso em uma turma poucos alunos retornarem presencialmente, os professores regentes de classe e professores 
do projeto poderão se organizar de modo que possam se dividir no apoio aos alunos que estarão presencialmente 
e os que estarão remotamente. O Professor do Projeto de Reforço e Recuperação precisa necessariamente atuar 
de forma presencial. 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=22/09/2020%2019:04:15
https://drive.google.com/file/d/1Myf-zkbUZzyUNMOeXrgfcEuwJxNgmLE6/view?usp=sharing
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Por exemplo, em uma turma de 35 alunos, caso 2 alunos retornem presencialmente, o Professor do Projeto de 
Reforço e Recuperação poderá atuar com os dois alunos presencialmente, e o professor regente continuar com 
o apoio aos 33 alunos que estiverem remotamente. 
 
A Resolução 37/2019 traz no §9 do artigo 7º a necessidade de a turma contar com 25 alunos. A Resolução 65 não 
faz menção a esse parágrafo, portanto ele permanece? 
Sim. A atribuição do Projeto de Reforço e Recuperação só poderá ser feita para classes com no mínimo 25 
estudantes. Porém, ressaltamos que esse número de 25 refere-se ao total de alunos da classe de que o estudante 
faz parte, não incluindo apenas os que participarão de atividades presenciais. Então, por exemplo, se no 7º A há 
30 alunos, sendo que 5 destes irão presencialmente, poderão ser atribuídas aulas para o Projeto de Reforço e 
Recuperação. 
O professor que tiver interesse em atuar no Projeto concorre a essa atribuição na unidade escolar de 
classificação/exercício, e, caso não tenha aulas na escola ou ele tenha interesse em maior quantidade de aulas, 
poderá participar das sessões de atribuição das respectivas aulas, em nível de Diretoria de Ensino? 
 
Sim. Deve-se respeitar a ordem de atribuição estabelecida na Resolução SE 37/2019 alterada pela Resolução SE 
65/2020, sendo que excepcionalmente, não havendo interessados, poderá haver atuação de professor eventual 
habilitado/qualificado no componente que ministrará as aulas, assim como observados os critérios estabelecidos 
quanto à classificação do processo anual de atribuição.  
 
 
Os docentes Categoria S e V, poderão atuar no Projeto Reforço Recuperação e serão pagos como Eventual? 
 
Sim. Poderão atuar no PRR, presencialmente, desde que tenham vínculo ativo como eventual, e que possuam 
habilitação ou qualificação nas disciplinas do componente que ministrará as aulas. 
 
As aulas de Recuperação e Reforço previstas na Resolução 37/2019 alterada pela Resolução SE 65/2020, serão 
atribuídas pelo sistema de atribuição online? 
 
As aulas de Recuperação, da Resolução SE 37/2019, alterada pela Resolução SE 65/2020 deve ser feita 
manualmente, pois o sistema SED-Atribuição online não contempla estas aulas. Após atribuição, deverão ser 
lançadas como Atribuição Especial na Associação do Professor a Classe (aba de atribuição especial).  
Como serão divulgadas as aulas do Projeto de Reforço e Recuperação (PRR)? 
 
A Publicidade e divulgação deverá ser administrada pela Diretoria de Ensino juntamente com suas escolas no site 
da Diretoria, respeitando a ordem de prioridade descrita na Resolução SE 37/2019 alterada pela Resolução SE 
65/2020, bem como seguindo a legislação sobre atribuição de aulas durante o ano e cronograma de digitação de 
carga horária. 
 
As aulas para o Professor do Projeto de Reforço e Recuperação para o professor manifestar interesse aparecerão 
na SED? 
 
As aulas não aparecerão no saldo de aulas SED-Atribuição on line. A atribuição e acompanhamento deverão ser 
realizados diretamente pela Unidade Escolar e Diretoria de Ensino, utilizando os aplicativos de comunicação. 
Onde associamos estas aulas do PRR na SED?  
 
As aulas de Reforço e Recuperação, de acordo com a Resolução SE 37/2019, alterada pela Resolução SE 65/2020, 
atribuídas aos docentes habilitados ou qualificados no componente que ministrará as aulas, deverão ser 
associadas na funcionalidade "Atribuição Especial (Res. 37/ PAA)", da SED - Associação Professor na Classe. 
 
Para os docentes que atuarão como eventual, como serão lançadas estas aulas? 
 
As aulas deverão ser lançadas no PAEC, digitando-se o tipo de ensino e RG do substituído, no caso de substituição, 
e (99) quando se tratar de atuação em aulas livres, como já se faz usualmente.  
 
As aulas de Reforço e Recuperação da Categoria O, F ou mesmo efetivo é para aumento de carga horária. Na 
indisponibilidade desses, eu posso atribuir pra um Professor da Categoria V? 
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R: O docente da categoria V poderá atuar de forma presencial e ministrar essas aulas de forma eventual, sem ter 
essas aulas atribuídas, visto que no momento não pode haver atribuição de aulas, por não poder abrir contrato. 
Cabe ressaltar o professor deve ter a formação no componente curricular que ministrará as aulas. 
Qual limite de aulas do PRR para atribuir ao professor? 
 
O professor poderá complementar a carga horária até o limite de 32 (trinta e duas) aulas semanais. 
Na inexistência de docente para atuar no projeto de reforço, pode-se abrir novos contratos e haver atuação de 
docente de outra DE? 
 
Na inexistência de docentes conforme disciplinado na Resolução SE 37/2019, alterada pela Resolução SE 65/2020, 
os docentes de outras diretorias, com vínculo, poderão ter aulas do PRR atribuídas.  
 
Além disso, considerando a natureza presencial da atuação do PRR, é permitida a celebração de novos contratos, 
na inexistência de docentes conforme disciplinado na Resolução SE 37/2019, alterada pela Resolução SE 65/2020. 
 
Poderão ser atribuídas aulas do PRR a docentes que estão em horas de permanência e/ou interrupção de 
exercício? 
 
Sim. Entretanto deve-se otimizar esta atribuição para que o docente não fique com apenas (2 ou 4 aulas) na sua 
carga horária. havendo a referida atribuição para o PRR, presencial, a UA de classificação deverá encerrar a 
interrupção de exercício, no caso de docentes contratados. 
 
SUBSECRETARIA/COPED 
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Informação nº 16: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA-COPED 2020.2 - Nº 109 -

Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as 

atividades presenciais opcionais - 28 de setembro a 2 de outubro 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COPED 2020.2 - Nº 109 

 
São Paulo, 25 de setembro de 2020. 

  
 

Assunto: Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais 
opcionais - 28 de setembro a 2 de outubro. 
 
Prezados Dirigentes de Ensino, equipes de Supervisão, equipes dos Núcleos Pedagógico, gestores escolares e 
professores. 
                 
 
Conforme Comunicado Externo Subsecretaria 2020 - Nº 78 (link), desde o dia 08 de setembro, as unidades 
escolares podem, em caráter opcional, mediante determinadas condições estabelecidas na Resolução Seduc 
61/2020 (tais como estar em áreas classificadas no período anterior de 28 dias consecutivos, na fase amarela do 
Plano São Paulo, e dispuserem, em quantidade suficiente, de produtos de higiene e equipamentos de proteção 
individual necessários ao cumprimento dos protocolos de saúde), realizar, com os estudantes interessados, 
atividades presenciais que contemplem o reforço e a recuperação das habilidades não desenvolvidas nos 
bimestres anteriores ou ainda atividades de tutoria pedagógica, com atendimento individualizado ou em 
pequenos grupos.  
 
Para apoiar o trabalho dos professores na realização dessas atividades durante a semana de 28 de setembro a 2 
de outubro, foi elaborado o documento “Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço 
durante as atividades presenciais opcionais”, disponível neste link. 
As orientações são semelhantes às enviadas para apoiar os professores que realizassem atividades de 
recuperação e aprofundamento durante a semana de 14 a 18 de setembro, disponível neste link, e a semana de 
21 a 25 de setembro, disponível neste link, porém com atualizações nas habilidades, aulas do Centro de Mídias 
anteriores e trechos dos materiais de apoio sugeridos. 
 
O documento apresenta sugestões gerais de como os professores podem organizar seu trabalho pedagógico 
durante esse período, assim como sugestões específicas, por componente curricular e ano/série, de habilidades 
a serem retomadas com os estudantes, com o apoio de aulas anteriores do Centro de Mídias ou dos materiais de 
apoio impressos, para a semana de 28 de setembro a 2 de outubro. 
Ao longo da próxima semana, enviaremos sugestões para a semana de 28 de setembro a 2 de outubro. 
 
 
Atenciosamente,  
 
SUBSECRETARIA/COPED 
  

https://drive.google.com/file/d/1Myf-zkbUZzyUNMOeXrgfcEuwJxNgmLE6/view?usp=sharing
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=11/09/2020%2012:53:39
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=11/09/2020%2012:53:39
https://drive.google.com/file/d/12hJk8fXS526nJ55_aVFbX3z4RHRBc08x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_JW6WDUwQ56CbrguIrcnwelz0y_VXTRa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClrGq-UcpdgyyDdPGooSHW0rqVJDPjK5/view?usp=sharing
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Informação nº 17: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 111 - Guia 
para as Escolas utilizarem os recursos do PDDE Paulista 

 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020.2 - Nº 111 

 
São Paulo, 25 de setembro de 2020. 

  
 

Assunto: Guia para as Escolas utilizarem os recursos do PDDE Paulista 
 
Prezado(a) Dirigente,  
 
 
Em conjunto com a Parceiros da Educação e a Chefia de Gabinete, foi criado um Guia para as Escolas 

utilizarem os recursos do PDDE Paulista. O objetivo é auxiliar as escolas na estruturação de três 

ambientes, a saber: sala do acessa, sala dos professores e sala(s) do Centro de Mídias da Educação de 

São Paulo (CMSP).  

 

Posteriormente, haverá uma Videoconferência para explicar o projeto diretamente.  

  
  
Atenciosamente. 
 
SUBSECRETARIA 
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Informação nº 18: COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COFI 2020.2 - Nº 112 - 
Lançamentos e Correções no SIDESTAL - Contas de Consumo de Água 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COFI 2020.2 - Nº 112 

 
São Paulo, 25 de setembro de 2020. 

  
 

Assunto: Lançamentos e Correções no SIDESTAL - Contas de Consumo de Água 
 
Prezado(a) Dirigente e Diretores(as) de NOMs,  
 
 
A fim de que possamos atender demanda emanada pela Chefia de Gabinete desta Pasta, necessitamos 
que o SIDESTAL contenha seus lançamentos atualizados de todas as DEs relativos aos consumos de água, 
energia e telefonia. 
 
No tocante ao consumo de água, realizamos levantamento dos dados processados em 2019 e 2020, 
tendo sido encontradas as seguintes divergências para as quais solicitamos seus préstimos visando 
efetuar com URGÊNCIA os respectivos lançamentos no referido sistema, de modo que possamos 
atender a referida demanda com a maior brevidade: 
 

1. Mês de Lançamento: deverá ser procedido no SIDESTAL lançamentos das contas de consumo 
das escolas jurisdicionadas em cada uma de suas respectivas DEs com atualização até o mês de 
agosto/2020 (em m³ e valor). 
 
2. Regularização de Lançamentos: conforme planilha anexa são necessários que sejam atualizados 
os seguintes lançamentos por DE: 
 

2.1. DE Araraquara: proceder a atualização dos lançamentos até o mês de agosto/20. 
 

2.2. DE Bauru: verificar primeiramente o motivo dos lançamentos do mês de novembro de 
2019 acumularem um total de R$ 2.841.095,15, que excede muito a média de consumo da 
DE, bem como efetuar a devida correção e a atualização dos lançamentos de 2020 até 
agosto/20, dado que foram lançados somente até maio/2020.   
 
2.3. DE Botucatu: verificar primeiramente o motivo dos lançamentos do mês de junho de 2019 
acumularem um total de R$ 4.762.752,54, que excede muito a média de consumo da DE, bem 
como efetuar a atualização dos lançamentos de 2020 desde janeiro até agosto/20, dado que 
não foram lançados nenhum dado em 2020. 
 
2.4. DE Campinas Leste: proceder aos lançamentos do mês de agosto/20, dado que foram 
lançados até julho/20. 
 
2.5. DE Catanduva: confirmar o lançamento de 85 m³ de agosto/20, dado que estamos 
considerando de baixo consumo. 
 
2.6. DE Centro: efetuar a atualização dos lançamentos para o mês de agosto/20. 
 
2.7. DE Centro Oeste: proceder aos lançamentos das contas dos meses de abril a agosto de 
2020, dado que foram lançados somete até o mês de março/20. 
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2.8. DE Centro Sul: proceder aos lançamentos das contas dos meses de março a agosto de 
2020, dado que foram lançados somete até o mês de fevereiro/20. 
 
2.9. DE Diadema: proceder aos lançamentos das contas dos meses de abril a agosto de 2020, 
dado que foram lançados somete até o mês de março/20. 
 
2.10. DE Guaratinguetá: proceder aos lançamentos das contas dos meses de julho  
e agosto de 2020, dado que foram lançados somete até o mês de junho/20. 
 
2.11. DE Guarulhos Norte: proceder aos lançamentos das contas dos meses de junho a agosto 
de 2020, dado que foram lançados somete até o mês de maio/20. 
 
2.12. DE Guarulhos Sul: proceder aos lançamentos das contas dos meses de julho e agosto de 
2020, dado que foram lançados somete até o mês de junho/20. 
 
2.13. DE Itaquaquecetuba: verificar o motivo dos lançamentos do mês de novembro de 2019 
acumularem um total de R$ 1.094.314,73, que excede muito a média de consumo da DE, bem 
como efetuar a devida correção. 
 
2.14. DE Jacareí: proceder aos lançamentos das contas dos meses de agosto de 2020, dado 
que foram lançados somete até o mês de julho/20. 
 
2.15. DE Leste 5: proceder aos lançamentos das contas dos meses de fevereiro a agosto de 
2020, dado que foram lançados somete até o mês de janeiro/20. 
 
2.16. DE Limeira: proceder aos lançamentos das contas dos meses de fevereiro a dezembro 
de 2019, bem como de todo o ano de 2020 até a agosto, dado que foram lançados somete 
para o mês de janeiro/19, sendo que estamos considerando os lançamentos de fevereiro e 
março de 2019 muito abaixo do volume médio de consumo das escolas jurisdicionadas à 
referida DE, bem como inexistência de lançamento em 2020. 
 
2.17. DE Lins: proceder aos lançamentos das contas dos meses de abril a agosto de 2020, 
dado que foram lançados somete até o mês de março/20. 
 
2.18. DE Mauá: verificar o motivo dos lançamentos do mês de abril de 2020 acumularem um 
total de R$ 1.094.314,73, que excede muito a média de consumo da DE, bem como efetuar a 
devida correção. 
 
2.19. DE Mirante do Paranapanema: proceder aos lançamentos das contas dos meses de julho 
e agosto de 2020, dado que foram lançados somete até o mês de junho/20. 
 
2.20. DE Osasco: proceder inicialmente aos lançamentos das contas do mês de fevereiro de 
2020, bem como verificar os lançamentos (em m³) dos meses de abril e setembro de 2020 
que excedem muito à média de consumo das escolas jurisdicionadas a respectiva DE. 
 
2.21. DE Ourinhos: proceder aos lançamentos das contas do mês de agosto de 2020, dado 
que foram lançados somete até o mês de julho/20. 
 
2.22. DE Penápolis: proceder aos lançamentos das contas dos meses de junho a agosto de 
2020, dado que foram lançados somete até o mês de maio/20. 
 
2.23. DE Piracicaba: proceder primeiramente aos lançamentos das contas do mês de 
dezembro de 2019, bem como de todo o ano de 2020 até a agosto, dado que não foram 
lançados nenhum dado em 2020. 
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2.24. DE Presidente Prudente: proceder aos lançamentos das contas dos meses de junho a 
agosto de 2020, dado que foram lançados somete até o mês de maio/20. 
 
2.25. DE Ribeirão Preto: proceder aos lançamentos das contas de todos os meses de 2020, 
isto é, de janeiro a agosto/20, dado que inexiste lançamentos em 2020. 
 
2.26. DE Santos: proceder aos lançamentos das contas dos meses de julho e agosto de 2020, 
dado que foram lançados somete até o mês de junho/20. 
 
2.27. DE São Bernardo: proceder aos lançamentos das contas do mês de agosto/20, dado que 
foram lançados somete até julho/20. 
 
2.28. São José do Rio Preto: proceder aos lançamentos das contas do mês de agosto/20, dado 
que foram lançados somete até julho/20. 
 
2.29. DE São José dos Campos: verificar inicialmente o motivo do lançamento em m³ do mês 
de junho/20 estar muito abaixo do volume médio de consumo das escolas da DE e se constada 
divergência, efetuar a devida correção de lançamento, bem como proceder aos lançamentos 
das contas dos meses de julho e agosto de 2020. 
 
2.30. DE São Vicente: verificar o motivo de não ter sido lançado no mês de agosto volume em 
m³ e proceder aos lançamentos das contas do referido mês, caso existam na DE. 
 
2.31. DE Sertãozinho: verificar inicialmente o motivo de ter sido lançado no mês de abril conta 
com baixo volume em m³ em relação à média da DE, bem como proceder aos lançamentos 
das contas dos meses de maio a agosto de 2020. 
 
2.32. DE Sorocaba: proceder aos lançamentos das contas dos meses de maio a agosto/20, 
dado que foram lançados somete até o mês de abril/20. 
 
2.33. DE Sul 2: verificar o motivo dos lançamentos do mês de julho de 2020 acumularem um 
total de R$ 2.881.348,05, que excede muito a média de consumo da DE, bem como efetuar a 
devida correção. 
 
2.34. DE Sumaré: proceder aos lançamentos das contas do mês de agosto/20, dado que foram 
lançados até o mês de julho e verificar o motivo de constar lançamento para o mês de 
novembro de 2020. 
 
2.35. DE Taquaritinga: proceder aos lançamentos das contas do mês de agosto/20, dado que 
foram lançados até o mês de julho/20. 
 
2.36. DE Votuporanga: verificar os lançamentos dos meses de abril, maio e julho de 2020, 
dado que estão muito abaixo do volume médio de consumo das escoas da DE. 

 
 
Rogamos o atendimento deste e-mail dando conta das devidas atualizações e correções dos 
lançamentos no SIDESTAL até 28/09/20, impreterivelmente. 
 
   
Atenciosamente. 
 
SUBSECRETARIA 
 


