
 
 

       INFORMATIVO SEMANAL 
        DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUMARÉ 

 

ANO 2020 - Nº 31 – DE 13 A 18 DE OUTUBRO 

PAUTA: GAB/ESE/NPE/CRH/CAF  – REVISÃO E EDIÇÃO: AT/GABINETE 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Elisete Aparecida Flório da Silva 

Dirigente Regional de Ensino  



2 
 

                      
                 

SUMÁRIO 

  
 

GABINETE    

   ATENDIMENTO NA DE –  ATENDIMENTO PRESENCIAL EXTERNO ............................. ........................... 3 

   PLATAFORMA CONECTADOS –  PORTAL DE ATENDIMENTO DA SEDUC ................... ............................6 

   DECRETO Nº 65.234, DE 08 -10-2020 .................................................................................................... 7 

   DECRETO Nº 65.237, DE 09/10/2020 ........ ............................................................................................ 8  

   RESOLUÇÃO SEDUC –  71, DE 06-10-2020 ................................ ............................................................ 8 

   COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA  2020.2 - Nº 148 –  RETORNO DAS ESCOLAS PARA 

ATENDIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR ..... ..................................................................................... 9  

    

SUPERVISÃO  

  ESE –  EQUIPE SUPERVISÃO DE ENSINO ............................................................................................ 10 

      ATRIBUIÇÃO DE AULAS ......................................................................................................... ......... 10 

      DIRETORES INGRESSANTES –  INFORMATIVO Nº 10 ...................................................................... 11  

 

 PEDAGÓGICO 

   NPE –  NÚCLEO PEDAGÓGICO ............................................................................................. .............  12 

      PROGRAMAÇÃO DAS ATPCS ................. ......................................................................................... 12 

      PROGRAMAÇÃO ATPC –  ANOS FINAIS E ENSINO MEDIO ................................................ ............... 14 

      EFAPE INFORMATIVO 33 ................................................................................................................. 17 

      INOVA –  INSCRIÇÕES ..................................................................................................................... 19 

      BOLETIM COPED 29 ............................................................................................................ ............ 21 

         INFORMAÇÃO 1: OLIMPÍADA DE INGLÊS ..................................................................................... 21 

         INFORMAÇÃO 2: VESTIBULAR VUNESP 2021 .................................................................. ............ 22 

         INFORMAÇÃO 3: 2º PRÊMIO SBPC –  MENINAS DA CIÊNCIA ........................................................ 24 

      BOLETIM COPED 31 .................................................................................................. ...................... 25 

         INFORMAÇÃO 1: RECOLHIMENTO/NÃO RECOLHIMENTO DE LIVROS DO PNLD E ESCOLHA DO 
EM ......................................... ............................................................................................................... 25 

         INFORMAÇÃO 2: 6º CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA 
UNIÃO  ........................................................................................................... ....................................... 27 

 

 RECURSOS HUMANOS 

   NAP –  NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ........................... ............................................... 29 

      RECADASTRAMENTO ANUAL ........................................ .................................................................. 29 

 

ADMINISTRAÇÃO 

    CAF –  CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA ............................................ 30  

      COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/CISE 2020 –  Nº 144 –  NOVAS ORIENTAÇÕES SOBRE 
DOAÇÃO DE PRODUTOS .............................................. ......................................................................... 30     

 

 

 



3 
 

                                                                                                                                  

GABINETE  

 

 

 

 

Atendimento na Diretoria de Ensino – Atendimento Presencial Externo 

 

A partir do dia 23/09/2020, o funcionamento da Diretoria de Ensino foi retomado para atendimento ao 

público das 8h às 18h.  Porém, a entrada continua 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 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

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

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

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

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

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 

REGINA DE CASTRO - BIOLOGIA castroregina@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 

mailto:desum@educacao.sp.gov.br
mailto:desumsp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcaf@educacao.sp.gov.br
mailto:desumncs@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfi@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnad@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnom@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcrh@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnap@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcie@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnrm@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnve@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnit@educacao.sp.gov.br
mailto:patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
mailto:alexandre.nascimento@educacao.sp.gov.br
mailto:anthony.tanner@educacao.sp.gov.br
mailto:antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br
mailto:claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
mailto:daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:everilda.lopes@educacao.sp.gov.br
mailto:fernandadiassilva@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:jaquelineprimo@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:karin.serraneto@educacao.sp.gov.br
mailto:luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:chioca@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:silvana.silva01@educacao.sp.gov.br
mailto:sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:adriana.facco@educacao.sp.gov.br
mailto:andre.neto@educacao.sp.gov.br
mailto:arildo.junior@educacao.sp.gov.br
mailto:assis.grillo@educacao.sp.gov.br
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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:  

 

 

         

 

 

 

 

 

mailto:elisa.calil@educacao.sp.gov.br
mailto:everaldo.martins@educacao.sp.gov.br
mailto:flavia.elias@educacao.sp.gov.br
mailto:marcos.bastos@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.cayres@educacao.sp.gov.br
mailto:marco.andre@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.denadai@educacao.sp.gov.br
mailto:marta.araujo1@educacao.sp.gov.br
mailto:rita.goncales@educacao.sp.gov.br
mailto:mariana.haeitmann@educacao.sp.gov.br
mailto:sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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DECRETO Nº 65.234, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020  

Altera os Anexos II e III 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);  

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 e o Anexo III de que trata o item 1 do parágrafo único do artigo 
7º, ambos do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, f icam substituídos, respectivamente, pelos Anexos II 

e III que integram este decreto.  

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, f icando revogadas as disposições em 

contrário, em especial:  

I - o Decreto nº 65.141, de 19 de agosto de 2020;  

II - o Decreto nº 65.163, de 2 de setembro de 2020. Palácio dos Bandeirantes,  8 de outubro de 2020 

ANEXO I  

a que se refere o Decreto nº 65.234, de 8 de outubro de 2020  

Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus Com fundamento no artigo 6º do Decreto nº 64.994,  

de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena e institui o Plano São Paulo, este Centro de 

Contingência recomenda o que segue.  

O monitoramento da evolução da pandemia no Estado conf irma a estabilização da curva de contágio da Covid-
19. Neste cenário, com a f inalidade de recomendar medidas proporcionais ao momento atual da pandemia, 

este Centro entende pertinente propor as seguintes adequações ao Plano São Paulo.  

a) indicadores do critério evolução da epidemia Recomenda-se modif icar a base de cálculo dos indicadores do 
critério evolução da pandemia, para considerar os números de novos casos, novas internações e óbitos nos 

últimos 28 dias, comparando-se com os 28 dias imediatamente anteriores. Com a ampliação da base de cálculo 
desses indicadores, espera-se neutralizar a repercussão de oscilações pontuais diárias que ainda poderiam 
representar impacto desproporcional na avaliação do real estágio de evolução da afecção nas áreas em que 

dividido o Estado.  

b) período de atendimento presencial ao público e de consumo local em atividades não essenciais, nas fases 

amarela e verde Nas áreas classif icadas na fase 3 (amarela) do Plano SP, recomenda-se a extensão do período 
de atendimento presencial para 10 horas diárias. Conforme observado por este Centro, o atendimento 
presencial ao público e o consumo local, nessa fase, durante 8 horas diárias não gerou impacto relevante nos 

indicadores relativos às condições epidemiológicas e estruturais. É esperado que a extensão dos horários de 
atendimento presencial permita maior diluição do f luxo de pessoas, ao mesmo tempo em que contribui para a 
retomada segura da atividade não essencial dos setores econômicos . Pelas mesmas razões, em linha com a 

experiência internacional, recomenda-se que a limitação de horário de funcionamento das atividades não 
essenciais seja também aplicável nas áreas classif icadas na fase 4 (verde) do Plano SP, considerando - -se o 

limite máximo de 12 horas diárias.  

c) áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) Por f im, considerando o 
remanejamento de leitos COVID para tratamento de outras enfermidades, bem como a desativação dos leitos 

provisórios em hospitais de campanha, este Centro recomenda parcial revisão da regionalização do território 
estadual, para adotar integralmente o modelo organizacional de saúde, nos termos do Decreto nº 51.433, de 
28 de dezembro de 2006. No atual estágio de enfrentamento da pandemia, ess a medida mostra-se mais 

adequada, do ponto de vista de gestão do Sistema de Saúde, já que as áreas do Plano SP se mostram, 
atualmente, menos heterogêneas, tanto no que se refere às condições epidemiológicas quanto às condições 

estruturais do sistema.  
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São Paulo, 8 de outubro de 2020.  

Dr. José Osmar Medina Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus  

 

 

DECRETO Nº 65.237, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020 – D.O. 10/10/2020 Seção I p. 1 

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, f ica 

estendida, até 16 de novembro 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  10  de  outubro  de 2020.  

 

 

RESOLUÇÃO SEDUC - 71, de 6-10-2020  

Acrescenta dispositivo na Resolução SEDUC 61, de 31 de agosto de 2020, que edita normas complementares 
sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas ins tituições de educação básica, no contexto da 

pandemia de COVID-19 e nos termos do Artigo 6º, do Decreto 65.061, de 13/07/20.  

 O Secretário da Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento nas Constituições Federal e Estadual, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Decreto Estadual nº 64.862/2020, nos termos do Artigo 
6º do Decreto Estadual nº 65.061/2020, alterado pelo Decreto 65.140/2020, e considerando as condições 

dispostas no artigo 3º do Decreto 65.061/2020.  

Resolve:  

Artigo 1º - A Resolução SEDUC 61, de 31 de agosto de 2020, passa a vigorar acrescida da seguinte disposição: 

“Artigo 16-A - Observados o procedimento previsto no artigo 3º e as regras ali constantes, f ica autorizado às 
unidades escolares da rede estadual promover o retorno às aulas presenciais para as turmas de Ensino Médio 
e para as turmas da modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA a partir de 7 de outubro de 2020, 

respeitados também os demais requisitos e procedimentos constantes desta Resolução.  

Parágrafo único - As unidades escolares deverão apresentar planejamento das aulas presenciais do Ensino 

Médio e EJA, em caráter complementar ao apresentado para as atividades presenciais opcionais, observado o 

mesmo procedimento constante do artigo 9º desta Resolução.”  

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência limitada ao calendário 

escolar relativo ao ano letivo de 2020. 
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SUPERVISÃO 

 

 

ESE – EQUIPE SUPERVISÃO DE ENSINO 

 

ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
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DIRETORES INGRESSANTES  
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PEDAGÓGICO 

  

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PROGRAMAÇÃO DAS ATPCs 

A partir dos documentos orientadores recebidos da SEDUC/COPED/EFAPE, segue a 

programação das ATPC da próxima semana nos segmentos EF-Anos Finais e EM (13 a 15/10).  

Obs.: Saliento a importância de orientarem os professores das suas Unidades Escolares para 

que não se percam nos horários e canais/links das formações.  

Para as escolas de EF-Anos Iniciais que optaram por realizar suas ATPC entre 3ª e 6ª feira, 

sugerimos na semana de 13 a 16/10 a elaboração e desenvolvimento da pauta de ordem geral e/ou 

de acordo com especificidades locais. 

No próximo dia 16/10 (6ª feira) acontecerá a 4ª formação aos PC e Professores 

Facilitadores do Ensino Fundamental (Anos Finais) e do Ensino Médio para o desdobramento 

da pauta de ATPC LP e Mat - Programa de Recuperação e Aprofundamento:  

  

Assunto  

Formação dos 

Formadores  

PC + Prof Facilitador + 

PCNP 

Anos Finais e Ensino 

Médio 

Data para 

desdobramento da 

pauta na ATPC Escolas  

Mat –  
Sequência de Atividades 2  

16/10 – 8h30 – APP CMSP   Mat – 29/10 

LP – 
 Sequência de Atividades 2 

16/10 – 13h30 – APP CMSP  LP - 21/10 
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No dia 06/10 (3ª feira) aconteceu a 2ª formação aos PC e Professores Facilitadores do 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais), cujo desdobramento da pauta de ATPC Mat - Programa de 

Recuperação e Aprofundamento ocorrerá na seguinte data, considerada Semana C: 

  

Assunto  

Formação dos 

Formadores  

PC + Prof Facilitador + 

PCNP 

Anos Iniciais  

Data para 

desdobramento da 

pauta na ATPC Escolas, 

segunda-feira  

Mat – Sequência Didática 2 06/10 - 13h30 – APP CMSP 19/10 

  

Obs.: Os materiais de apoio à formação, tais como as apresentações utilizadas, serão disponibilizados 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) no espaço para as pautas e percursos 

formativos, contribuindo, dessa forma, para a preparação das pautas de ATPC que serão realizadas 

com os professores de Língua Portuguesa e Matemática, na Semana B – Anos Finais e Ensino Médio 

e Semanas B e C – Anos Iniciais. 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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 INOVA – Inscrições até 13/10/2020 
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Boletim COPED nº 29 – Prazos Vigentes 

 

Materiais de Divulgação: 

https://drive.google.com/file/d/17lOs7XHwmm59iyWXsTAWFeGFjIMIy -ia/view 

 

https://drive.google.com/file/d/17lOs7XHwmm59iyWXsTAWFeGFjIMIy-ia/view
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USqjBTXRXiheuys9uitX8SDR7LwX2O5y0KKwNYuUhHA/edit?usp=

sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USqjBTXRXiheuys9uitX8SDR7LwX2O5y0KKwNYuUhHA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USqjBTXRXiheuys9uitX8SDR7LwX2O5y0KKwNYuUhHA/edit?usp=sharing
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Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h64spEANNXPaKQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h64spEANNXPaKQ
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Inscrições: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com

%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-

CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQ

LSd_nTKqFQymhEVsc-

CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin 

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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Edital: https://concursoderedacao.dpu.def.br/concurso-api/public/storage/Concursos/06/edital.pdf 

Site: https://concursoderedacao.dpu.def.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/concurso-api/public/storage/Concursos/06/edital.pdf
https://concursoderedacao.dpu.def.br/
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RECURSOS HUMANOS  

 

 

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL  

 

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

o dia 31/10. 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 SUBSECRETARIA/CISE 2020 - Nº 144 

  

São Paulo, 08 de outubro de 2020.  

  

Assunto: Novas orientações sobre a doação de produtos com vencimento a partir de novembro de 2020  

  

  

O Departamento de Alimentação Escolar, considerando: 

  

• o 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; 

• a Resolução SEDUC 30, de 20 de março de 2020, combinada com o Comunicado sobre a rotina das 

unidades escolares e revezamento dos servidores; 

• 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); 

• a Resolução FNDE nº 02/2020 Dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus – Covid-19 com base no quanto autorizado no artigo 1º sobre a distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder 

público local. 

• a orientações da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação a f im de se evitar o desperdício de alimentos; 

• o Decreto nº 65.184, de 18 de setembro de 2020 que estende a medida de quarentena de que trata o 

Decreto nº 64.881, de 09 de outubro de 2020; 

• o anúncio de retorno gradual de atividades presenciais a partir de 08 de setembro, e das aulas opcionais 

para o Ensino Médio, EJA e CEEJA, a partir do dia 07 de outubro, obedecendo às normas do comitê 

de Saúde; 

Comunica às Diretorias Regionais de Ensino, com atendimento centralizado, que fica autorizada a doação de 
saldos dos gêneros alimentícios estocáveis, após  a separação de alimentos para atendimento aos 

alunos comensais que optarem por aulas presenciais em outubro/novembro, que vencem em até dia 
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30.11.2020 e de Produtos de Entrega Direta - PEDs (ou Congelados) que vencem do dia 01/11/2020 à 
28/02/2021. 
  

Cumpre reforçar que as escolas que retomaram as atividades presenciais apenas poderão doar os 
gêneros que considerarem excedentes e que não serão consumidos pelos alunos ao longo dos meses 
outubro/novembro (ex. biscoitos, bolos e sucos integrais).  

Estas doações também devem observar os critérios def inidos na Resolução SE nº 32/2020 e demais normativos 
atualmente em vigor, bem como os critérios estabelecidos.  

Lembramos ainda diretrizes que deverão continuar a ser estritamente observadas:  

i. Garantir estado adequado dos alimentos. Os gêneros alimentícios só podem ser doados desde que estejam 
adequados, dentro da validade e seguros para o consumo humano. Orientamos que no momento do 
recebimento dos alimentos, as instituições, representantes legais das municipalidades destinatárias e 

responsáveis legais dos alunos, sejam responsáveis por conferir a qualidade dos alimentos doados. 

ii.  Efetuar controle da doação via Sistema Secretaria Escolar Digital – SED, na aba Alteração de Estoque, 

conforme orientação constante no Anexo I, deste comunicado;  

iii. Consultar seu estoque “virtual” através do sistema escolar digital, bem como estoque f ísico no intuito de 

realizar este levantamento f idedignamente. 

iv. Efetuar controle da doação: 

Diretoria de 

Ensino 

Unidade 

escolar 
Produto (discriminação) Peso (KG ou 

unidade) 
Valor (R$) Total (R$) 

    
 

     

Data da Doação ___/___/___ 

Entidade ou Responsável pelo aluno: ____ 

CNPJ ou RG (em caso de aluno matriculado): _____ 

RA do aluno: ____ 

Assinatura do responsável pela retirada: ______________________ 

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

novos Comunicados deste teor, caso tenhamos alterações do calendário escolar.  

Todas as dúvidas pontuadas estão sendo analisadas e serão atendidas.  

                                                               

  
Atenciosamente, 

 

SUBSECRETARIA/CISE 
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