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GABINETE 

1. EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DO 

NÚCLEO PEDAGÓGICO - PCNP DA DIRETORIA DE ENSINO –  

REGIÃO DE ADAMANTINA  

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Resolução SE-75, de 30/12/2014, alterada pela 

Resolução SE-65, de 19/12/2016 combinadas com o disposto no artigo 74 do Decreto nº 

64.187/2019, torna pública a abertura do Processo de Seleção para Professor Coordenador do 

Núcleo Pedagógico desta Diretoria de Ensino. 

Acesse o Edital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições on-line pelo link:  

https://forms.gle/T4w4Stpi7NFAt1EHA 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/edital-para-seleo-de-professor-coordenador-do-ncleo-pedaggico-da-diretoria-de-ensino-cpia.pdf
https://forms.gle/T4w4Stpi7NFAt1EHA
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/edital-para-seleo-de-professor-coordenador-do-ncleo-pedaggico-da-diretoria-de-ensino-cpia.pdf
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2. Nenhum a menos. Fique por dentro e monitore seus alunos um a 

um através do SMAE - Sistema de Monitoramento do Abandono 

Escolar 

 

Clique aqui para visualizar 

GABINETE 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/tutorial-smae-sistema-de-monitoramento-do-abandono-escolar_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/tutorial-smae-sistema-de-monitoramento-do-abandono-escolar_ada.pdf
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3. Vestibular 2021 1º Semestre - Fatec Adamantina 

Já estão abertas as inscrições para isenção/redução de taxa de inscrição do Vestibular Fa-

tec 2021 – 1º Semestre. 

Aqueles que pretendem pedir a isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular da 

Fatec, devem solicitar até as 15:00 horas do dia 23/11 pelo site www.vestibularfatec.com.br. 

A Fatec Adamantina atualmente oferece os cursos superiores de tecnologia gratuitos em 

Gestão Comercial e em Ciência de Dados e mais uma vez o processo seletivo se dará pela análi-

se do histórico escolar, isso é sem o exame tradicional. 

Não perca a oportunidade de ingressar em um curso superior gratuito e de qualidade. Viva 

seus sonhos com a Fatec Adamantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação Completa para o Processo Seletivo Vestibular 1º SEM/21 

• De 19/11 até as 15h do dia 23/11/2020 - Inscrições para isenção/redução da taxa de inscri-

ção e envio por meio digital da documentação comprobatória, via upload, no site 

vestibularfatec.com.br 

• De 25/11 até as 15h do dia 15/12/2020 - Inscrições do Processo Seletivo no site 

GABINETE 

http://www.vestibularfatec.com.br
http://www.vestibularfatec.com.br/
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vestibularfatec.com.br 

• A partir de 01/12/2020 - Divulgação no site vestibularfatec.com.br do resultado da solicita-

ção de isenção/redução da taxa de inscrição 

• De 01/12 até as 15h do dia 15/12/2020 - Inscrições no Processo Seletivo no site  

vestibularfatec.com.br para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa. 

• 30/12/2020 - Divulgação da Lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas 

• De 04/01 até as 23h59 do dia 05/01/2021 - Período para recurso e retificação das notas e 

documentação dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas/indeferidas 

• 14/01/2021 - Resultado dos recursos e das retificações de notas/documentos 

• 20/01/2021 - Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos can-

didatos 

• De 21/01 até 22/01/2021 - Recebimento de documentos de matrícula pelo site vestibularfa-

tec.com.br 

• De 28/01 até 29/01/2021 - Matrícula da 1ª lista de convocação 

• 01/02/2021 - Divulgação da 2ª lista de convocação 

02/02/2021 - Matrícula da 2ª lista de convocação 

 

 

Valor da taxa de inscrição 

R$ 39,00 (trinta e nove reais) 

 

 

GABINETE 
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ACONTECE NA DIRETORIA 

Entrevistas da Semana - Dirigente Regional de Ensino Irmes Mattara 

Jornal Interativo 

Adamantina NET 

https://www.facebook.com/jornalinterativodracena/videos/2449918081981457
https://adamantinanet.com.br/2020/11/17/entrevista-da-semana-com-a-dirigente-regional-de-ensino/
https://www.facebook.com/jornalinterativodracena/videos/2449918081981457
https://adamantinanet.com.br/2020/11/17/entrevista-da-semana-com-a-dirigente-regional-de-ensino/
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ACONTECE NAS ESCOLAS 

Professor Elias Silva da E.E. João Brásio participará do VII Ciclo de 

Palestras 

Informações e Inscrição:  http://bit.ly/7CP2020 

http://bit.ly/7CP2020
http://bit.ly/7CP2020
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

1. Boletim COPED nº 36 

Pesquisa CEL 
 

Haja vista a necessidade de obtermos mais informações referentes aos Centros de Estudo 

de Línguas em funcionamento, encaminhamos formulário a ser preenchido até o dia 23/11/2020, 

impreterivelmente. Portanto, é importante que os gestores responsáveis pelos CEL em cada uma 

das unidades escolares e nas Diretorias de Ensino se mobilizem para coletar e disponibilizar as 

informações solicitadas. O formulário disponibilizado pretende levantar dados particulares ao Cen-

tro de Estudo de Línguas tendo em vista o desenvolvimento das atividades realizadas durante o 

período de aulas não presenciais, o acompanhamento dos estudantes e o planejamento para o 

primeiro semestre de 2021. Acesse no link do formulário. 

 

 

2. Boletim COPED nº 37 

1 - Inscrições abertas para a 4ª edição do STEM TechCamp Brasil 2021 

 
Informamos que está aberto o processo seletivo para a 4ª edição do programa STEM 

TechCamp Brasil 2021. O programa é uma iniciativa da Embaixada e Consulado dos Estados 

Unidos no Brasil, em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), 

apoio da Poli-USP e Consed e tem como objetivo estruturar uma rede de multiplicadores formada 

por gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores líderes de ações escolares 

em Ciências, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática (STEAM), com potencial e liderança 

para articular e aprimorar ações existentes e elaborar e implantar novas ações voltadas à aprendi-

zagem ativa de STEAM nas redes públicas de educação básica do Brasil.   

A 4ª edição do STEAM TechCamp BRASIL 2021 terá a duração de 12 meses, de janeiro a 

dezembro de 2021, e é voltada à participação de gestores das Secretarias Estaduais de Educa-

ção e professores de escolas públicas de redes estaduais e de institutos federais.  

 As inscrições vão até 04 de dezembro e deverão ser realizadas no site. Devido à pandemia 

do novo coronavírus as diversas atividades desta edição serão realizadas de forma remota, no 

Encontro Virtual que será realizado na semana de 8 a 12 de fevereiro de 2021. Durante o En-

contro, os educadores selecionados participarão de workshops, palestras e painéis voltados ao 

tema, bem como de oficinas para a elaboração de propostas de planejamento estratégico para 

implantação de projetos nas escolas em seus estados de origem.  

Ressaltamos que a organização do Programa STEAM TechCamp Brasil arcará com os cus-

tos de pacote de dados para acesso à internet, materiais didáticos e tecnológico (kits de eletrôni-

ca) para os 60 selecionados que participarem do Encontro Virtual STEAM TechCamp BRASIL 

2021, no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021.  

Outras informações sobre o evento podem ser acessadas no site.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei2Awbn5ICv4G5tum85RXfdun27jp1RZYmUNLbmjL7ofBElA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei2Awbn5ICv4G5tum85RXfdun27jp1RZYmUNLbmjL7ofBElA/viewform
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
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Texto do Título 

2 - Cartilha para as famílias e documento orientador para as escolas, voltados 

para o atendimento ao público migrante internacional 

 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado (DEMOD), por 

meio do seu Centro de Inclusão Educacional (CINC), tem a satisfação de divulgar dois documen-

tos digitais voltados para o atendimento escolar dos estudantes migrantes internacionais 

(imigrantes e refugiados) na rede estadual de ensino.   

Um deles é o documento orientador “Estudantes migrantes internacionais: orientações 

para a garantia da oferta de atendimento na educação básica e educação de jovens e adul-

tos”, voltado para os servidores das áreas pedagógica e administrativa das Unidades Escolares e 

Diretoria de Ensino. O outro documento é a cartilha “Bem-vindo à escola: orientações para o 

ingresso de crianças, jovens e adultos migrantes internacionais na rede de ensino público 

do Estado de São Paulo”.   

O documento “Estudantes migrantes internacionais: orientações para a garantia da 

oferta de atendimento na educação básica e educação de jovens e adultos” consiste numa 

nova edição, revisada e ampliada, de documentos orientadores sobre o tema publicados pelo 

CINC em anos anteriores, que traz a conceituação do migrante internacional, indica os procedi-

mentos necessários para matrícula e classificação, além de estratégias para o acolhimento e co-

municação com o estudante migrante internacional. Apresenta, também, sugestões de materiais 

de apoio como cartilhas, vídeos e cursos, além da legislação de referência sobre o tema. É im-

prescindível que os servidores das unidades escolares e Diretorias de Ensino se apropriem deste 

documento, a fim de propiciar o atendimento escolar deste público com equidade e qualidade. Cli-

que aqui para acessar o documento.    

A cartilha “Bem-vindo à escola: orientações para o ingresso de crianças, jovens e adul-

tos migrantes internacionais na rede de ensino público do Estado de São Paulo” é voltada 

para os estudantes e suas famílias e explica brevemente a forma de ingresso e funcionamento da 

rede de ensino paulista. É dividida em 6 partes: organização das escolas no Estado de São Pau-

lo, inscrição e matrícula, funcionamento da escola, cultura e comunicação, leis brasileiras e dicio-

nário de emergência, com palavras relacionadas ao cotidiano escolar.  Em uma parceria com a 

Organização Internacional para as Migrações (OIM), a cartilha foi traduzida para os idiomas mais 

falados entre os estudantes migrantes internacionais na rede de ensino paulista, sendo eles Creo-

le, Espanhol, Francês e Inglês. Para acessar a cartilha no idioma de interesse, clique nos links 

indicados logo abaixo, correspondentes a cada idioma.  

Ressaltamos que o objetivo é que esta cartilha seja amplamente divulgada, principalmente 

para as famílias migrantes internacionais que chegarem à unidade escolar para solicitar inscrição 

ou matrícula. Na impossibilidade de oferta da cartilha impressa, a Secretaria da escola pode soli-

citar endereço de e-mail para envio do arquivo digital, entregar papel digitado com o endereço vir-

tual no qual a cartilha poderá ser acessada ou imprimir e entregar o QR Code de acesso à cartilha 

(fixar o QR Code de acesso à cartilha nas paredes da escola também é uma ótima estratégia). 

Orienta-se que as famílias ou estudantes falantes de idiomas não contemplados na tradução re-

cebam a cartilha em inglês ou outra opção de sua preferência, dentre as disponíveis.   

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
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Texto do Título 

Acesse as cartilhas em português ou traduzidas clicando nos links abaixo ou apontando a 

câmera do celular para o QR Code de cada idioma:  

• Cartilha – Versão em Português  

• Cartilha – Versão em Creole  

• Cartilha – Versão em Espanhol  

• Cartilha – Versão em Francês  

• Cartilha – Versão em Inglês  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Acesse também o documento Estudantes mi-

grantes na educação básica e educação de jovens e adul-

tos apontando a internacionais: orientações para a garan-

tia da oferta de atendimento  

câmera do celular para o QR Code ao lado.  

  

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

! 

https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132_ric3kSHi0uGVeWrOXlEjqy_nFld1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132_ric3kSHi0uGVeWrOXlEjqy_nFld1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132_ric3kSHi0uGVeWrOXlEjqy_nFld1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132_ric3kSHi0uGVeWrOXlEjqy_nFld1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csJKnaVL579l73UNPe3WunGRb3-SGlfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csJKnaVL579l73UNPe3WunGRb3-SGlfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csJKnaVL579l73UNPe3WunGRb3-SGlfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csJKnaVL579l73UNPe3WunGRb3-SGlfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dq5jyWVbi5oUzbvkH47Uc1spz8gq_wCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dq5jyWVbi5oUzbvkH47Uc1spz8gq_wCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dq5jyWVbi5oUzbvkH47Uc1spz8gq_wCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dq5jyWVbi5oUzbvkH47Uc1spz8gq_wCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZ6nW6tsBGhzGLOcE2lCVL6nE3d8D6_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZ6nW6tsBGhzGLOcE2lCVL6nE3d8D6_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZ6nW6tsBGhzGLOcE2lCVL6nE3d8D6_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZ6nW6tsBGhzGLOcE2lCVL6nE3d8D6_R/view?usp=sharing
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Texto do Título 

3 - “Práticas pedagógicas e metodologias de ensino das modalidades de ensino e atendi-

mento especializado (volume 1)” - Prorrogação de prazo  

 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado (DEMOD), por 

meio do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), do Centro de Inclusão Educacional 

(CINC) e do Centro de Apoio Pedagógico (CAPE), comunica a todas as Diretorias de Ensino e 

Unidades Escolares da rede estadual a prorrogação do prazo para o dia 20/12/2020 para o envio 

dos artigos para a publicação virtual do documento “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLO-

GIAS DE ENSINO DAS MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

(Volume 1)” - ver chamada pública que consta no Boletim COPED Nº 32 – Informação n° 3.  

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

https://drive.google.com/file/d/1Hu17NFpeLoyCKO9SOGeW2t5QGjpwYVNU/view?usp=sharing
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Texto do Título 

3. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Paulista - Tutoriais 

 

 

Clique aqui para visualizar 

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

Clique aqui para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/pdde-paulista-paf-18-11-2020_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/pdde-paulista-paf-18-11-2020_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/tutorial_-plano-de-aplicao-financeira-paf-v1_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/tutorial_-plano-de-aplicao-financeira-paf-v1_ada.pdf
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Texto do Título 

4. DECRETO Nº 65.298, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres - APMs 

para os fins que especifica 

 

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

 

Artigo 1º - A Administração Pública estadual direta e autárquica exigirá, dentre as condições para 

repasses de recursos financeiros e celebração de parcerias especificamente dirigidos às entida-

des representativas da comunidade escolar da rede pública estadual - Associações de Pais e 

Mestres -, que essas entidades adotem o Estatuto Padrão estabelecido no anexo que integra este 

decreto.  

Parágrafo único - A continuidade dos repasses e dos ajustes a que se refere o "caput" deste arti-

go fica condicionada à realização, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação 

deste decreto, de Assembleia Geral pelas Associações de Pais e Mestres, para adoção do Esta-

tuto Padrão.  

Artigo 2º - O Secretário da Educação poderá expedir, mediante resolução, normas complementa-

res necessárias à execução deste decreto.  

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposi-

ções em contrário, em especial:  

I - o Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978;  

II - o Decreto nº 40.785, de 18 de abril de 1996;  

III - o Decreto nº 48.408, de 6 de janeiro de 2004;  

IV - o Decreto nº 50.756, de 3 de maio de 2006;  

V - o Decreto nº 63.891, de 5 de dezembro de 2018.  

 

Clique aqui para acessar o texto completo com os Anexos 

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65298-18.11.2020.html
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Texto do Título 

5. COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA / COPED 

2020- Nº 192  

 

Assunto: Orientações sobre aprovação e continuidade da trajetória escolar dos estudantes 

em 2020  

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

Clique aqui para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-coped-2020-n-192_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-coped-2020-n-192_ada.pdf
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Prezados Gestores, Professores Coordenadores e Professores do Componente Curricular Eleti-

vas 

Vimos por meio desta comunicar que a culminância das eletivas estão previstas em Calendário 

Oficial (SEDUC 11/05/2020) para ocorrer de 07 a 18 de dezembro de 2020, no entanto, conside-

rando o ano atípico que tivemos devido a pandemia – COVID 19 seguem algumas orientações 

quanto a Culminância das Eletivas. 

 Disponibilizados o Comunicado COPED de 08 de julho de 2020 com o intuito de orientar e 

adequar a organização das Eletivas quanto a sua vigência e culminância, no caso, na nossa 

Diretoria ficou estabelecido que a vigência seria anual; 

 Disponibilizamos em seguida o Tutorial de 30 de julho de 2020 orientando o Cadastro das 

Eletivas orientando esta correção no sistema; 

 Nos casos em que o sistema ainda se encontra com incoerências de cadastro, de atribuição 

de engajamento e/ou outras ocorrências que já foram relatadas, favor aguardar a devoluti-

va; 

 Na ATPC da semana de 30/06/2020 a 01/07/2020 foram discutidas possibilidades de Culmi-

nância considerando a adequação do Ensino Presencial ao Ensino Remoto; 

 

 IMPORTANTE: Tendo em vista as particularidades de cada UE, as dificuldades encontra-

das para a adequação do Plano de Eletiva previsto para o presencial e adaptado para o re-

moto, bem como as dificuldades com a participação efetiva dos alunos, ressaltamos: 

 

 Cada UE terá autonomia para juntamente com o seu respectivo Supervisor de Ensino deci-

dir e adequar a forma de Culminância em função das atividades que conseguiram realizar, 

bem como a melhor data para que esta possa acontecer. 

 Embora a data da Culminância esteja prevista para o período de 07 a 18/12, essa organiza-

ção será feita com a orientação e acompanhamento do respetivo Supervisor de Ensino, 

considerando as outras demandas e ações pertinentes ao fechamento das atividades de 

2020. 

Para subsidiar a realização da Culminância compartilharemos abaixo algumas considerações 

quanto a sua importância e disponibilizaremos o link de algumas que foram realizadas em julho 

por outras Diretorias de Ensino, haja vista que a DER de Adamantina optou pela continuidade da 

eletiva com vigência anual. Além disso, disponibilizamos um espaço para compartilhar os convites 

das nossas escolas que já se organizaram para essa ação. 
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É de extrema importância a participação e apreciação desse momento, especialmente para com-

partilhar boas práticas, disseminar ideias de planejamento e culminância para ações futuras, além 

de prestigiar o trabalho que foi realizado. 

Qualquer dúvida nos encontramos a disposição. 

Equipe INOVA Educação. 

O QUE AS ELETIVAS DEVEM POSSIBILITAR AO ALUNO? 

• Exercitar suas escolhas para aprimorar a autonomia e o protagonismo juvenil; 

• Participar da construção do Currículo Escolar; 

• Realizar atividades relacionadas ao seu Projeto de Vida; 

• Ampliar, diversificar e/ou aprofundar conteúdos e habilidades de um ou mais Componentes 

Curriculares do Currículo Paulista; 

• Desenvolver competências específicas para a continuidade dos estudos; 

• Aproximar a teoria da prática. 

 

O QUE É A CULMINÂNCIA DAS ELETIVAS? 

• O momento que os alunos compartilham o resultado concreto de seu trabalho na Eletiva 

com o restante da Comunidade Escolar; 

• Pode ter vários formatos: evento, mostra, feira, roda de conversa, espetáculo, produto digi-

tal, intervenção artística/comunitária, entre outros. 

• Não é apenas contar como foi a eletiva, mas apresentar algo, um produto final; 

• Oportunidade para o desenvolvimento e aprimoramento de práticas protagonistas pautadas 

no uso de Metodologias Ativas em articulação com o seu Projeto de Vida. 

 

POR QUE A CULMINÂNCIA DAS ELETIVAS É IMPORTANTE? 

• Oportunidade para que os estudantes compartilhem o que foi aprendido durante a eletiva e 

os produtos criados ao longo do semestre, ou anual, como ficou estabelecido para 2020; 

• Possibilidade de contar mais sobre o que é cada eletiva para estudantes que ainda não a 

tenham cursado. 

• Concretização e valorização do trabalho realizado, como um momento de celebração das 

conquistas advindas desse trabalho. 

• Elemento importante para que o estudante perceba e avalie seu próprio desenvolvimento. 

• Suporte para que os professores acompanhem o desenvolvimento dos estudantes, e assim, 

aprimorem a eletiva para uma oferta futura. 

 

EXEMPLOS DE ELETIVAS E CULMINÂNCIAS 

• Iniciação Científica: estudantes constroem uma dissertação científica. 

• Empreendedorismo: estudantes criam uma empresa ou ONG. 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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• Oficina de Teatro: estudantes criam um espetáculo teatral/ musical. 

• Clube de Debate: estudantes realizam debates estruturados. 

• Fóruns de mediação de conflitos: estudantes criam estratégias e espaços para lidar com 

conflitos que acontecem na escola. 

• MODA – “SP – Fashion Week”: estudantes planejam e realizam um desfile de Moda real. 

Para isso, criam as peças que serão usadas para o desfile, a passarela, a estrutura para a 

cobertura jornalística e os convites para mobilizar a comunidade. NO dia da culminância, 

organizam o evento, documentam o evento e desfilam. 

 

EXEMPLOS – Links da DER de Bragança Paulista 

• https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UWPxwNIc9dc  

• https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Qeo73N9yzvg 

• https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BLRNa26AvpU  

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UWPxwNIc9dc
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Qeo73N9yzvg
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BLRNa26AvpU
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 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS 

E INFRAESTRUTURA 

1. ENTREGAS DE COMPRAS DA REDE DE SUPRIMENTOS 

 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CISE / FDE 2020 - Nº 202 

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, através da Gerência de 

Suprimentos e Serviços - GSS, solicita: 

Ao receber os pedidos realizados no site da rede de suprimentos, a escola é a responsável 

pela validação deste material, e a nota de simples remessa é um comprovante de que esta 

entrega foi realizada corretamente. 

Solicitamos que estando tudo correto com os pedidos, que seja inserida a data da entrega, o 

nome do responsável pelo recebimento e que estas notas de simples remessa sejam 

devidamente carimbadas de forma legível com o carimbo da escola, pois somente assim 

consideramos que está tudo correto com as entregas. 

Estamos recebendo muitas notas com a falta dessas comprovações, ou somente o canhoto 

da nota, o que não nos atende no processo de pagamentos, tornando o processo muito mais 

demorado. 

Pedimos a colaboração de todos os envolvidos para que possamos cada vez mais melhorar 

os processos e atende-los da melhor forma possível. 

Dúvidas, deverão ser encaminhadas a equipe da rede de suprimentos na FDE no e-mail: 

RedeSuprimentos@fde.sp.gov.br 

 

SUBSECRETARIA/ CISE / FDE 

mailto:RedeSuprimentos@fde.sp.gov.br
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2. NOVOS CRITÉRIOS PARA O REPASSE DO PDDE PAULISTA 

 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA /CG /COFI/CISE/COPED/2020 - Nº 

203 

 

Conforme anunciado pela Chefe de Gabinete na live do dia 17/11/20, transmitida pelo 

CMSP, a secretaria irá adotar novos critérios para o repasse do PDDE Paulista, referente ao ano 

de 2021. 

São incluídos como novos critérios: o aumento do valor per capita para alunos de escolas 

PEI de um turno (9h), o valor por área construída, além de dois valores adicionais, sendo o pri-

meiro para as escolas que possuem salas de recurso e segundo para as que se localizam em re-

giões de vulnerabilidade alta ou muito alta, conforme o Índice de Vulnerabilidade Paulista - IPVS 

que possuam pelo menos 500 alunos. 

 

 

 

 

Para o cálculo do valor per capita foi utilizada a base de dados de matrículas do censo  
escolar de 2019. Sendo assim, cumpre esclarecer que as escolas da expansão do PEI que terão 
turno único em 2021, receberão conforme matrículas cadastradas em 2019. Assim, para sanar 
quaisquer distorções, será feito ajuste em 2021, tanto para as escolas PEI 9h da expansão, 
quanto para outras escolas que possam vir absorver a demanda que a expansão pode gerar por 
vagas. 

 

Os critérios do valor fixo, valor per capita (com aumento para PEI 9h) e valor por área deverão 
ser mantidos para futuros repasses. Entretanto, ajustes ou novos repasses de valores adicionais 
podem ser realizados conforme as demandas da rede e dos programas estratégicos da SEDUC. 

 

Tendo isso em vista, e a fim de dirimir quaisquer dúvidas, também é necessário pontuar que 
algumas escolas podem vir a receber um valor menor para o ano de 2021, pois nos últimos 
repasses foi destinado um valor adicional para programas que não tem novo repasse 
programado, exemplo: 

 

 

Novotec (124 escolas em 2020) 

Complementação para manutenção e pequenos reparos via CISE (1.142 escolas em 2020). 

 

Para que as escolas planejem o gasto do recurso em 2021 foi disponibilizado na Secretaria 
Escolar Digital - SED o Plano de Aplicação Financeira - PAF, que deverá ser preenchido pelas 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 
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escolas até o dia 25/11/2020. As escolas terão liberdade para dividir o recurso entre custeio e 
capital, entretanto, após o repasse do recurso, não será mais possível alterar esta divisão. 
Apenas poderá ser alterado o que se refere aos "Grupos de Despesas", no decorrer da execução, 
bastando a escola fazer a solicitação. Para mais informações, consulte o manual do sistema, 
disponível no Mural de Avisos da SED. 

Por fim, é importante ressaltar que as escolas que possuem saldo remanescente na conta 
de 2019 não poderão alterar o percentual de custeio para capital ou vice-versa. Todo o saldo 
remanescente deverá ser utilizado para sua categoria de origem. As escolas com valores altos de 
saldo remanescente, mas que possuem uma justificativa, receberão o repasse do recurso de 
2021. Os casos omissos serão avaliados pelas Diretorias em conjunto com a Subsecretaria e a 
COFI. 

 

SUBSECRETARIA /CG /COFI/CISE/COPED 
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3. RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE 

BOMBEIROS 

Os serviços relacionados à concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros não po-
dem ser realizados pelo PDDE Paulista, pois necessitam de execução prévia de projeto. Deste 
modo, a obtenção do AVCB não pode ser efetuada por este instrumento. Já a Renovação do Au-
to vencido, com reparos e substituição de equipamentos de segurança, pode ser feito.  

Por essa razão, as escolas que possuem o AVCB vencido, devem incluir no Plano de Aplica-
ção Financeira do PDDE Paulista, a previsão da Renovação do AVCB. 

Dúvidas e maiores informações sobre essa questão deverão ser tratadas com o Núcleo de 
Obras e Manutenção da Diretoria de Ensino. 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE PAULISTA 
 

 
No dia 18 de novembro de 2020, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças da SEDUC, 

apresentou pelo Centro de Mídias uma Videoconferência acerca da disponibilidade no sistema 
SED da ferramenta de prestação de contas do PDDE Paulista.  

Dentre as novidades, observou-se que durante o lançamento das despesas também será 
preciso fazer o upload das 3 pesquisas prévias de preço (orçamentos). Isso ressalta quão impor-
tante é a escola ter documentadas as pesquisas realizadas, seja pelos orçamentos colhidos, ou, 
em caso de compra pela internet, pela reprodução das telas dos sites pesquisados.  

Como esse será o primeiro ano dessa exigência, excepcionalmente nessa primeira presta-
ção de contas, caso a escola não tenha a pesquisa de algum item ou serviço, deverá fazer o uplo-
ad de uma justificativa dessa ausência para que o sistema permita a conclusão dos lançamentos. 

Portanto, a partir das próximas aquisições, a APM deve atentar-se em coletar a pesquisa 
previa de cada um dos proponentes.   

No link abaixo podem ser visualizados os slides utilizados na Videoconferência: 
 
 
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/acesso-video-do-centro-

de-midias_ada.pdf 
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https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/acesso-video-do-centro-de-midias_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/acesso-video-do-centro-de-midias_ada.pdf
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