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GABINETE

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.357, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n.º 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual, na forma que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Fica acrescentado às Disposições Transitórias da Lei Complementar n.º 1.093, de 16 de julho de
2009, o artigo 9º, com a seguinte redação:
“Artigo 9° - Em virtude do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março
de 2020, decorrente da pandemia da COVID-19, fica autorizada, excepcionalmente, a prorrogação, pelo prazo
máximo de 12 (doze) meses, dos contratos para exercício das funções de Agente de Organização Escolar, cuja
vigência se encerrar até 31 de dezembro de 2020.
Parágrafo único - A prorrogação prevista no “caput” deste artigo somente será permitida para manutenção de
atividades consideradas essenciais de acompanhamento dos protocolos de higiene e distanciamento social
controlado no âmbito das unidades escolares estaduais, após o retorno das atividades presenciais.” (NR)
Artigo 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 65.176, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre o Programa de Qualificação Profissional e Habilitação Técnica NOVOTEC e dá providências
correlatas
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta :
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Artigo 1º - Este decreto dispõe sobre o Programa de Qualificação Profissional e Habilitação Técnica NOVOTEC,
instituído junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Artigo 2º - O Programa de Qualificação Profissional e Habilitação Técnica NOVOTEC tem como objetivos:
I - expandir a oferta do ensino profissionalizante no Estado;
II - fomentar a inserção de jovens no mercado de trabalho,
mediante:
a) ampliação da empregabilidade;
b) estímulo ao potencial empreendedor, em conformidade com as demandas contemporâneas da sociedade.
Artigo 3º - Para os fins previstos no artigo 2º deste decreto, mediante a formalização de instrumentos jurídicos
específicos, cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferecer cursos para jovens domiciliados no
Estado de São Paulo que contem com, no mínimo, 14 (catorze) anos completos e:
I - sejam estudantes de ensino médio regularmente matriculados na rede pública de ensino; ou
II - tenham concluído o ensino médio na rede pública de ensino há no máximo 2 (dois) anos.
Artigo 4º - Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qualidade de coordenadora do Programa de
Qualificação Profissional e Habilitação Técnica NOVOTEC:
I - articular-se com a Secretaria da Educação com vistas à formulação de cursos, de conteúdo geral e específico,
em formato presencial ou a distância, em conformidade com a Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996;
II - gerenciar, em linha com as demandas dos setores produtivos, a oferta de cursos e o procedimento de
formação de turmas;
III - dispor, mediante ato próprio, sobre:
a) as modalidades de cursos a serem oferecidas;
b) os procedimentos de inscrição e de seleção de jovens participantes;
c) o monitoramento do processo de qualificação e habilitação profissional;
d) a forma de supervisão e avaliação de resultados do programa, em cada uma de suas modalidades.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO COPED/SUBSECRETARIA Nº 84/2020

São Paulo, 14 de setembro de 2020.
Assunto: Coletânea ENEM para Alunos do EM
Prezados Gestores,
Dentre os materiais entregues às Unidades Escolares e Diretorias de Ensino, para apoio às
atividades pedagógicas de alunos e professores, encontram-se cadernos voltados a todas as áreas
do conhecimento do ensino médio composto por questões do ENEM – Exame Nacional do Ensino
Médio (em anexo foto de capa).
Estes cadernos, que compõem a Coletânea ENEM, destinam-se aos estudantes de todas as séries
do ensino médio e têm como objetivo oportunizar o contato com o tipo de questões aplicadas no
ENEM e com o formato do exame.
Cada caderno contém itens das quatro diferentes áreas do conhecimento e foi organizado a partir de
questões que já fizeram parte do ENEM em anos anteriores. Para cada série do ensino médio – 1ª,
2ª ou 3ª – há um material distinto com questões selecionadas que dialogam com conteúdos e
habilidades de cada série em curso.
Os cadernos constituem material de estudo para identificar conteúdos que eventualmente já tenham
sido aprendidos ou que poderão ser pesquisados com esse objetivo, posto que as
competências avaliadas são de significativa importância para atuação dos estudantes também
como cidadãos e poderão, ainda, auxiliá-los na discussão, com professores e colegas, sobre suas
escolhas futuras, caminhos a seguir e conhecimentos a aprimorar no trajeto escolar em curso.
Considerando que no ENEM os componentes curriculares são integrados em torno de áreas do
conhecimento, as escolas podem ter uma excelente oportunidade de envolvimento de diferentes
professores nestas atividades, com a utilização deste material.
Além desta Coletânea ENEM, impressa e presentemente disponibilizada, os estudantes
e professores também poderão acompanhar as aulas de apoio ao ENEM que
são transmitidas pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo - CMSP - semanalmente, às 3as
feiras e sábados, nas quais também são focalizadas competências e habilidades abordadas no
âmbito daquele exame nacional e que perpassam o currículo desenvolvido ao longo do ensino
médio.
Por fim, informamos que, as versões digitais dos Cadernos do Aluno da 1ª, 2ª e 3ª séries
do ensino médio, que fazem parte da Coletânea ENEM, objeto do presente comunicado, serão
publicadas em breve, juntamente com os respectivos gabaritos, na intranet, biblioteca COPED, para
apoio aos professores que desejarem incorporar seus itens ao trabalho pedagógico com os
estudantes.

Atenciosamente,
COPED /SUBSECRETARIA
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QUESTIONÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO
PAULISTA DAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Conforme informação contida no Boletim COPED nº 26, solicitamos a ampla divulgação dos
questionários que subsidiarão as ações estratégicas para a implementação do Currículo Paulista das
etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para as redes estadual e municipais.
Os questionários são voltados para os seguintes públicos-alvo: Professores, Professores
Coordenadores ou Coordenadores Pedagógicos, gestores das Diretorias de Ensino e Secretarias
Municipais de Educação (Supervisores, PCNP, Técnicos Pedagógicos das Secretarias Municipais ou
Secretários Municipais).
Os três questionários visam obter um panorama geral de como as redes estadual e municipais
de educação têm obtido informações sobre a implementação do Currículo Paulista, se têm utilizado
os materiais de apoio, além de dar subsídios para as futuras atualizações dos materiais e oportunizar
ações formativas mais assertivas e que dialoguem com as necessidades apontadas por todos os
envolvidos no processo educativo do estado de São Paulo.
Dessa forma, essa pesquisa será uma ferramenta importante no processo de implementação
do Currículo Paulista das etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental, sobretudo nesse contexto
da suspensão das aulas presenciais.
Os questionários estarão abertos para resposta até 27 de setembro de 2020.
•

Questionário para professores: link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfKNpiPmAp38ztSEjQl8aioLaiLeJ1ugeKzwOyO8fa8Vno
eA/viewform

•

Questionário para PC/CP: link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuNKXHXZUBrDiFrXPdgvb4vIJQQWem1NTLkMVfS2J
Ym_uGQ/viewform

•

Questionário para gestores das DE e Secretarias Municipais: link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYVZse7F_dsRo-JEqWjjZs9y6nUVZuuUJEbv2QLWUn6huXg/viewform

Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao seguinte e-mail:
curriculo.eief@educacao.sp.gov.br
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EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO
Atendimento na Diretoria de Ensino - Atendimento Presencial Externo
Com fundamento no Plano São Paulo, que trata da retomada das atividades a partir da
classificação do município na fase amarela e o Decreto Nº 64.881, de 22/03/2020 – dispõe sobre a
quarentena no Estado de São Paulo e prorrogações.
Com o objetivo de:

Assegurar o retorno ao trabalho presencial de 30% (trinta por cento) dos funcionários da DE
Sumaré, segundo critério de realização das atividades essenciais em rodízio, tendo em vista a
possibilidade de reinício das aulas presenciais nas unidades escolares em 07/10/2020.
 Executar as ações necessárias à prevenção ao Coronavírus como medida de proteção aos
funcionários da Diretoria de Ensino, sem que haja prejuízo ao trabalho de suporte e orientação às
unidades escolares.
Comunicamos:
ATENDIMENTO PRESENCIAL EXTERNO - a partir de 24/08/2020 o portão de entrada da Diretoria
de Ensino estará, obrigatoriamente, aberto, para atendimento ao público.
Porém, a entrada será controlada e agendada na recepção.
 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes, preferencialmente via email ou telefone. Excepcionalmente agendamento presencial.
 Público externo: pais, alunos e demais – agendamento na entrada.

7

8

9

ATENDIMENTO POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFONE
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
desumcrh@educacao.sp.gov.br
desumnap@educacao.sp.gov.br
desumnfp@educacao.sp.gov.br

RECURSOS HUMANOS

desumcie@educacao.sp.gov.br
INFORMAÇÕES ESCOLARES, MATRÍCULA, TECNOLOGIA
(19) 3803 1648

desumnrm@educacao.sp.gov.br
desumnve@educacao.sp.gov.br
desumnit@educacao.sp.gov.br

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PATRICIA ELISANGELA POMINI VASCONCELOS
ALEXANDRE V NASCIMENTO – PROJETOS ESPECIAIS

patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
alexandre.nascimento@educacao.sp.gov.br
anthony.tanner@educacao.sp.gov.br

ANTHONY TANNER – QUÍMICA

antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br

ANTONIO JOÃO BORTOLON – HISTÓRIA
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

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
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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

KELI CRISTINA ISHIKAWA DOS SANTOS

keli.santos@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

RAQUEL APARECIDA FERREIRA RODRIGUES

raquel.rodrigues02@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

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 órgãos 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:
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BOLETIM COPED Nº 27 – Comunicado aos Gestores das Unidades Escolares
Solicitamos atenção à informação que recebemos no Boletim Semanal COPED nº 27/2020 e
que reproduzimos a seguir:

Informação nº 1: Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante
as atividades presenciais opcionais

Conforme

Comunicado

Externo

Subsecretaria

2020

-

Nº

78

(disponível

no

link

https://drive.google.com/file/d/1Myf-zkbUZzyUNMOeXrgfcEuwJxNgmLE6/view e anexo ao e-mail
enviado às UEs), a partir do 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, foi elaborado o documento
“Orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais
opcionais”, disponível no link:
https://drive.google.com/file/d/1_JW6WDUwQ56CbrguIrcnwelz0y_VXTRa/view

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 14 a 18 de setembro.

Ao longo da próxima semana a COPED enviará sugestões para a semana de 21 a 25 de setembro.

COPED
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO DA APRENDIZAGEM
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC–SP) apresenta às diretorias de
ensino e às escolas o Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem.
Como parte dessa formação, já foi iniciada a do Programa para PCNP, PC e Professores
Facilitadores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio, e os materiais
de apoio para isso serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVAEFAPE), no espaço para as pautas e percursos formativos.
Esses materiais contribuirão para a preparação e a realização das pautas de ATPC, a serem
realizadas com os professores de Língua Portuguesa e Matemática a partir da próxima semana.
Estes também serão abordados pelos especialistas durante a transmissão e pelos
Formadores (PC, PCNP e Professores Facilitadores) na condução dos dois tempos da ATPC de
desdobramento das transmissões.
No documento anexo, constam todas as orientações para acessar as pautas formativas
correspondentes ao Programa de Recuperação e Aprofundamento pelo formador (PC, PCNP ou
Professor Facilitador) e para a condução da ATPC com os professores.
Aproveitamos para reforçar que, a partir da desta semana, conforme Comunicado Externo
Conjunto COPED/EFAPE/Subsecretaria 2020 – nº 60, serão realizadas as primeiras ATPC focadas
nas

sequências

didáticas

de

atividades

de

recuperação

e

aprofundamento

(Aprender

Sempre – volume 3).
Atenciosamente,
EFAPE

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

INOVA - Inscrições
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RECURSOS HUMANOS

NFP- NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO

53

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RECADASTRAMENTO ANUAL

Os servidores nascidos no mês de SETEMBRO deverão realizar o recadastramento anual até
o dia 30/09. 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.

.
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A CORRIDA DOS SENTIMENTOS
Era sol. Todos os sentimentos se preparavam para a grande corrida.
A ansiedade chegou primeiro. Não via a hora de começar.
A dúvida foi a última a chegar, estava sempre questionando onde essa corrida ia dar.
A derrota desistiu antes mesmo de começar.
A alegria deu um salto à frente e disse: Vamos lá!
Todos se preparavam para a largada: 3,2,1, já!
A tristeza põe-se a chorar: “Como vou conseguir chegar lá?”
A dor levou um tombo e começou a gritar.
A intolerância berrou: Cale essa boca já!
E a dor respondeu: “Não aguento mais, vou parar”.
A coragem falou em alta voz: Vamos amigos, todos nós podemos ganhar!
O desânimo logo se manifestou: “Não sei prá que encorajar!”
A esperança pensou alto: “Estamos perto de chegar”
O amor, sempre quietinho, observando tudo, resolveu falar:
“O que acham de todos juntos darmos as mãos e pararmos de brigar? A vida é muito curta para
perdermos tempo. Podemos cada momento aproveitar?
E assim, todos os sentimentos deram as mãos e ganharam juntos a corrida...
A dúvida que não sabia se daria certo, chegou lá. A ansiedade viu que não valia a pena se
desesperar. A derrota foi vencida pela esperança. A tristeza se animou com o salto da alegria. O
desânimo foi incentivado com as palavras da coragem. A dor foi vencida pelo amor. E a esperança
sempre acreditou.
Nós também vivemos numa grande corrida...
Em alguns momentos, a dor grita e quer parar. A ansiedade não nos deixa aproveitar os bons
momentos. A dúvida chega e traz angústias para o coração.
55

A coragem nos ajuda a caminharmos mais umas milhas. A tristeza, mais uma vez, nos faz parar. O
desânimo, olha para o outro e começa a reclamar. A intolerância não aceita nada...
Mas o amor... Ah! O amor...!
O amor "suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em
todas as coisas. O amor nunca acaba." (1 Coríntios 13:7,8)
Ainda que tenhamos maus momentos, o amor nos faz superar, tornando possível escrever a mais
importante das histórias...
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