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GABINETE  
 
 

 

 

DECRETO Nº 65.170, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020  

Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

- Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, 
de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde; 

- Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento 
dos serviços de saúde, Decreta:  

Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica 
estendida, até 19 de setembro de 2020, a vigência:  

I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;  

II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do 
Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.  

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor em 7 de setembro de 2020. 

 

 

DECRETO Nº 65.163, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020  

Altera o Anexo II do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de 
que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo 

 JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus da Secretaria da Saúde (Anexo I);  
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Considerando a necessidade constante de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado 
funcionamento dos serviços de saúde,  

Decreta:  

Artigo 1º - O Anexo II a que se refere o artigo 5º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica substituído 
pelo Anexo II que integra este decreto.  

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 65.100, de 29 de julho de 2020.  

Palácio dos Bandeirantes, 2 de setembro de 2020 

ANEXO I a que se refere o Decreto nº 65.163, de 2 de setembro de 2020  

Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus  

Nos termos do artigo 6º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, este Centro de Contingência, com a 
finalidade de orientar, com transparência e segurança, a decisão atinente à retomada gradual do atendimento 
presencial ao público de serviços e atividades não essenciais nos Municípios paulistas, recomenda o que segue.  

Transcorridos três meses de vigência do Plano São Paulo, constata-se que os indicadores utilizados para aferir 
os critérios de capacidade do sistema de saúde e de evolução da pandemia revelaram-se ferramentas 
adequadas para o diagnóstico da situação epidemiológica no Estado e, como decorrência, dos seus impactos 
na classificação das áreas para a gradação segura das restrições correspondentes a cada fase do plano.  

Com efeito, este Centro de Contingência tem observado, desde a semana 32 (2 de agosto a 8 de agosto), a 
redução das taxas de novas internações e óbitos, sinalizando que o Estado se encontra em transição da fase 
de platô para a fase de desaceleração da pandemia. Observou-se, contudo, que em áreas com valores 
absolutos reduzidos de internações e óbitos, pequenas variações desses números acarretam oscilações 
bruscas nas respectivas taxas, gerando distorções na classificação. Nesse contexto, a fim de conferir maior 
estabilidade à classificação de áreas com números reduzidos de internações e óbitos nas fases do Plano São 
Paulo, e de privilegiar o retrato mais fidedigno possível da realidade epidemiológica de cada área, este Centro 
de Contingência recomenda a parcial revisão do Anexo II do Decreto nº 64.994, de 28 de maio 2020, na 
seguinte conformidade:  

a) Revisão de indicadores de variação de novas internações e de óbitos  

Recomenda-se a revisão destes indicadores, em relação às fases 1 (vermelha) e 2 (laranja), à semelhança da 
alteração proposta para a fase 4 (verde) no item b.2 da Nota Técnica anexa ao Decreto n.º 65.100, de 29 de 
julho de 2020. Para a fase 1, recomenda-se a exigência de que a taxa de internações seja maior ou igual a 1,5 
e a soma das novas internações nos últimos 14 dias seja maior ou igual a 40 por 100 mil habitantes. Ademais, 
recomenda-se a exigência de que a taxa de óbitos seja maior ou igual a 2,0 e a soma de óbitos nos últimos 14 
dias seja maior ou igual a 5 por 100 mil habitantes. Para a fase 2, recomenda-se a exigência de que a taxa de 
internações fique entre 1,0 e 1,5 e a soma das novas internações nos últimos 14 dias seja maior ou igual a 40 
por 100 mil habitantes. Ademais, recomenda-se a exigência de que a taxa de óbitos fique entre 1,0 e 2,0 e a 
soma de óbitos nos últimos 14 dias seja maior ou igual a 5 por 100 mil habitantes. Pelas mesmas razões, 
recomenda-se que seja possível classificar na fase 3 (amarela) áreas cuja taxa de óbitos esteja acima de 1,0, 
desde que a soma de óbitos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias seja inferior a 5. Igualmente, recomenda-
se que a classificação nessa fase seja possível para áreas cuja taxa de novas internações esteja acima de 1,0, 
desde que a soma de novas internações por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias seja inferior a 40. Por fim, 
para assegurar a estabilidade da classificação na fase 4 (verde) sem prejudicar o controle da evolução da 
pandemia, tampouco a capacidade do sistema de saúde, atendidos os demais indicadores, este Centro entende 
possível recomendar que a área classificada nessa fase (4, verde) nela seja mantida enquanto a somatória de 
novas internações e a totalização de óbitos por 100 mil habitantes permaneçam, nos últimos 14 dias 
consecutivos, respectivamente inferior a 40 e inferior a 5.  

b) Revisão da margem de segurança do critério “Evolução da Pandemia”  
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Em decorrência do recomendado no item anterior, sugere-se que a margem de segurança de 0,1 seja 
considerada em termos percentuais (10%) para a medição da evolução da epidemia. Por essas razões, este 
Centro de Contingência recomenda a atualização do Anexo II do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020. 

Dr. José Medina Pestana Coordenador do Centro de Contingência 
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COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020- Nº 70 

  
 

São Paulo, 01 de setembro de 2020. 
 

  
  
Assunto:  Pesquisa Secretaria Escolar Digital - SED sobre o retorno das atividades presenciais 
nas escolas. 

  

 
Com referência a Resolução 61, publicada hoje no Diário Oficial, estamos disponibilizando 
pela Secretaria Escolar Digital - SED, uma pesquisa sobre o retorno das atividades presenciais nas 
escolas que já está no ar. São perguntas simples e objetivas, sendo um questionário focado em 
professores e outro nas famílias. O foco da consulta é identificar a necessidade de atendimento de 
cada escola, que deverá se organizar para atender aos alunos interessados, de acordo com suas 
possibilidades. Não é necessária que se chegue a uma maioria que deseje ou não o retorno para 
definir a abertura da escola, o objetivo da pesquisa é identificar qual a demanda dos que necessitam 
do atendimento para que a escola possa, de acordo com sua realidade, atender. 
 
Solicitamos que reforcem junto aos Diretores e equipes gestoras das unidades escolares, para que 
divulguem e orientem suas comunidades escolares, a responderem com a máxima exatidão essa 
pesquisa. A mobilização da comunidade escolar é fator essencial para o sucesso dessa pesquisa. 
 
Ressaltamos que dada à importância dessas informações, famílias que tenham dificuldades de 
preenchimento por meio eletrônico, via SED, que os Diretores e equipes gestoras, organizem outras 
formas de consultar essas famílias, mas que sejam registradas em documento e encaminhadas às 
Diretorias, garantindo-se assim, a participação de toda comunidade escolar. Necessário que essas 
respostas sejam encaminhadas às Diretorias de Ensino para que possam monitorar diariamente o 
andamento da pesquisa. 
 
Preferencialmente, as informações devem constar da SED, permitindo que a escola tenha 
diariamente acesso aos resultados da pesquisa.  À medida que vão respondendo, os resultados vão 
sendo computados e encaminhados às escolas. Caso haja necessidade, o Diretor poderá organizar 
outras formas de monitoramento.  
 
As famílias e professores poderão se manifestar semanalmente quanto ao retorno e a gestão poderá 
sempre acompanhar através da SED ou de relatórios enviados diretamente às Diretorias de Ensino 
e Diretores. 
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Link: 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=0
1/09/2020%2013:50:09 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
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Link: https://drive.google.com/file/d/1AKotgCYrVOL5P3QmVvrwv_cTWlB5HhEv/view 

https://drive.google.com/file/d/1AKotgCYrVOL5P3QmVvrwv_cTWlB5HhEv/view
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Link: 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=0
1/09/2020%2013:50:09 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
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Link: https://drive.google.com/file/d/17c4ed1eaY0UDk8bYBY2a8SPiAGqZu3ug/view 

https://drive.google.com/file/d/17c4ed1eaY0UDk8bYBY2a8SPiAGqZu3ug/view
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https://drive.google.com/drive/folders/10sHifG_c2Luz9u_6XPnFLNA7tn3SiFRU 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/37_19.HTM?Time=01/09/2020%2019:03:01 

https://drive.google.com/drive/folders/10sHifG_c2Luz9u_6XPnFLNA7tn3SiFRU
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/37_19.HTM?Time=01/09/2020%2019:03:01
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Link: https://drive.google.com/file/d/1WAJZBo6PlIXyzLY87qzivbPInw1aWGVd/view 

https://drive.google.com/file/d/1WAJZBo6PlIXyzLY87qzivbPInw1aWGVd/view
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https://drive.google.com/file/d/1d9ya61C_NdD8-rv-YEHcmIPaUGIF-95m/view 

https://drive.google.com/file/d/1X4ZI0EXTG92OtNSqadOtOk18bY6Wn-Rn/view 

https://drive.google.com/file/d/1d9ya61C_NdD8-rv-YEHcmIPaUGIF-95m/view
https://drive.google.com/file/d/1X4ZI0EXTG92OtNSqadOtOk18bY6Wn-Rn/view
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Link: https://drive.google.com/file/d/1Et1Thtz0pGGgHP0MDZcjhIdQgIqpbeDt/view 

https://drive.google.com/file/d/1Et1Thtz0pGGgHP0MDZcjhIdQgIqpbeDt/view
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https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/inicio 
https://www.youtube.com/watch?v=2V6EAgPX9xE&feature=youtu.be 
https://cmspweb.ip.tv/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2kQpcBUOw3I 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/ 
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1368&id=50 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmsp-lista-canais.pdf 

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=2V6EAgPX9xE&feature=youtu.be
https://cmspweb.ip.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=2kQpcBUOw3I
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1368&id=50
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmsp-lista-canais.pdf
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https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmspeiai-lista-de-canais.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=6zEsuzQSX5A 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmspeiai-lista-de-canais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6zEsuzQSX5A
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https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/tutoriais/Orientac%CC%A7o%CC%83es%20Chat.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=szeTE65GM0s 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/tutoriais/Orientac%CC%A7o%CC%83es%20Chat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=szeTE65GM0s
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http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=0
7/09/2020%2015:29:22 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=07/09/2020%2015:29:22
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=07/09/2020%2015:29:22
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EDITAL  
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Boletim COPED nº 25 – Transmitindo informações 

 

 
 
 

Edital – Hackaton 2020 – Link: 
 

https://drive.google.com/file/d/10n6Ygt84_Vb2EjCka6hHsWzpxRyjF3JI/view 
 
 
 
 

Edital – Mostra interativa de Robótica e Computação Criativa – Link: 
 

https://drive.google.com/file/d/1HfhEWTXAzs5krWvIuf62-f2bgKTdp0Uu/view 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10n6Ygt84_Vb2EjCka6hHsWzpxRyjF3JI/view
https://drive.google.com/file/d/1HfhEWTXAzs5krWvIuf62-f2bgKTdp0Uu/view
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Portaria MEC 649/2018 – Link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1RiHmteauOK3Km73101LvgK5UvJW7MOYn/view 

 
Portaria MEC 1024/2018 – Link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1XVLp7dkhriXhLTjuLSvqmRNP0Fxnu4Ki/view 

 
Resolução MEC 21/2018 – Link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1i7jXwggdw4dAaArKgPC_Cg6CNQkxJyz7/view 

 
Guia Perguntas e Respostas – Link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1jOC398BDEeYsRUFVSUfWaXka11wm08ny/view 

 
Passo a Passo para realização do Plano PDDE Interativo – Link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1J2pfxOyBIkYvDNEOR26VfWb3OF3w3npQ/view 

 
Lista Escolas – Link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1ytNWvLWMgzulQHjgZhnu3gKCl0mrDvgK/view 

 
Questionário Google Docs – Link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43zX1z6lYjN8W88pItkgbrXKixWPHCjZ_o_zwCVI2M4oJZA/vie

wform 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RiHmteauOK3Km73101LvgK5UvJW7MOYn/view
https://drive.google.com/file/d/1XVLp7dkhriXhLTjuLSvqmRNP0Fxnu4Ki/view
https://drive.google.com/file/d/1i7jXwggdw4dAaArKgPC_Cg6CNQkxJyz7/view
https://drive.google.com/file/d/1jOC398BDEeYsRUFVSUfWaXka11wm08ny/view
https://drive.google.com/file/d/1J2pfxOyBIkYvDNEOR26VfWb3OF3w3npQ/view
https://drive.google.com/file/d/1ytNWvLWMgzulQHjgZhnu3gKCl0mrDvgK/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43zX1z6lYjN8W88pItkgbrXKixWPHCjZ_o_zwCVI2M4oJZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43zX1z6lYjN8W88pItkgbrXKixWPHCjZ_o_zwCVI2M4oJZA/viewform
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Canal ChatClass – Link: 
 

https://www.youtube.com/CHATCLASS 
 
 

 Kit de Divulgação – Link: 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XFACX_6hiR0WniPXlHcQrtSzinqWZG5Z 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/CHATCLASS
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XFACX_6hiR0WniPXlHcQrtSzinqWZG5Z
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EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO  

 

Boas Vindas 

 

Na última sexta-feira, 04/09, ocorreu a atribuição de dois setores da Supervisão:   

Kelly Cristina Ishikawa dos Santos (diretora efetiva na EE Residencial Bordon) foi designada 
supervisora em substituição à Dirigente. Escolas Cândido, Guido e Santa Clara. 

Raquel Aparecida Ferreira Rodrigues (vice diretora na EE Maria Cheila Alves) foi designada 
supervisora. Escolas José  Claret, Pastor Roberto, Maria Cristina Lobo e Savino. 

Boas vindas às novas integrantes da Equipe da Supervisão de Ensino. 
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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 e-

mail ou telefone. Excepcionalmente agendamento presencial. 

   

  Público externo: pais, alunos e demais – agendamento na entrada. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

 

FOLD ER I NFO RAM TI VO D O PDD E PAU LI STO L 

 

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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SUPERVISÃO 
 
 

ESE – EQUIPE SUPERVISÃO DE ENSINO 

 

CONVIVA 

 

Conforme Resolução SEDUC 61, de 31-8-2020, considerando que as unidades escolares de 

educação básica da rede pública estadual, poderão oferecer atividades presenciais aos alunos a 

partir do dia 8 de setembro de 2020, observados parâmetros de classificação epidemiológica 

constantes do Plano São Paulo, encaminhamos anexo Documento Orientador com sugestões de 

atividades que poderão ser desenvolvidas para o acolhimento dos estudantes.  

 

Lembramos que as atividades são opcionais e adaptáveis.   
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DIRETORES INGRESSANTES 
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PEDAGÓGICO 
 
 

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS INICIAIS 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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S ABER TAS  
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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 (AVA-
EFAPE), 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, 
 
 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza” 
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RECURSOS HUMANOS  
 
 

NFP- NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 
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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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ADMINISTRAÇÃO 
 
 

CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA  

 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO CISE / SUBSECRETARIA 2020 - Nº 73 

  
 
 

São Paulo, 04 de setembro de 2020. 

  
  
Assunto:  Doação gêneros alimentícios PEDs (Congelados) - Diretorias de atendimento totalmente Centralizado e 
ETECs.  
  
Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de CAF, Supervisores e Diretores de Escola das diretorias de 
ensino centralizadas. 
  
  

Considerando o quanto disposto pelo Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020 que reconhece o estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia do contágio do COVID-19;  

  

Considerando a Resolução SEDUC 30, de 20 de março de 2020, combinada com o Comunicado sobre a 
rotina das unidades escolares e revezamento dos servidores; 

  

Considerando a Resolução SEDUC 32, de 25 de março de 2020, que dispõe sobre procedimentos e 
condições para retirada e utilização dos alimentos em redes conveniadas com fornecimento 
descentralizado e unidades escolares com fornecimento centralizado em razão da suspensão das aulas 
como medida de prevenção do contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus); 

  

Considerando ainda as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação a fim de se evitar o desperdício de alimentos; 

  

Considerando o Decreto nº 65.032, de 26 de junho de 2020 que estende a medida de quarentena de que 
trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020; 
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Considerando que os PRODUTOS DE ENTREGA DIRETA (Congelados) até o presente momento, não fazem 
parte dos Kit´s de alimentação distribuídos aos alunos, todos gêneros alimentícios perecíveis (PEDS, 

  

Congelados) com vencimento até 30/09/2020 deverão ser doados observando-se os critérios definidos na 
Resolução SE nº 32/2020 e demais normativos atualmente em vigor, bem como os critérios estabelecidos 
para os sistemas Centralizado e Descentralizado, respectivamente. 

  

Lembramos ainda que deverão ser estritamente observados: 

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

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

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

Esclarecemos que o prazo poderá ser postergado mediante novos normativos e poderão ser editados 
novos Comunicados deste teor, caso necessário. 
  
Todas as dúvidas pontuadas estão sendo analisadas e serão atendidas. 

  

Por fim, ressaltamos que estamos trabalhando para solucionar todas as dúvidas no menor prazo possível. 

  

CISE/SUBSECRETARIA 
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