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Circular nº  262 /2020 NPE  

Osasco, 20 de novembro de 2019. 

 

Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados (as) Coordenadores (as)  

Prezados (as) Supervisores (as) 

 

Assunto: “Práticas pedagógicas e metodologias de ensino das modalidades de ensino e 

atendimento especializado (volume 1)” - Prorrogação de prazo”  

 

O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Osasco, solicita às equipes escolares 

que tomem conhecimento do teor do Boletim 37/2020, informação Nº3, conforme segue. 

 

“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 METODOLOGIAS DE ENSINO DAS MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO (Volume 1)”  

Trata-se de um compilado de ações e estratégias exitosas desenvolvidas pelas Unidades 

Escolares durante o período de quarentena, por meio das aulas remotas ou durante o período 

opcional de retomada das aulas presenciais, com relação às modalidades e atendimentos: EJA 

(curso presencial e de presença flexível-CEEJA), Programa de Educação nas Prisões (PEP), 

Educação Escolar Indígena (EEI), Educação Escolar Quilombola (EEQ), Educação do Campo – 

Escolas em Assentamentos (EDOC), Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), Educação 

Escolar na Fundação CASA, Diversidade Sexual e de Gênero, estudantes imigrantes e estudantes 

itinerantes, atendimento domiciliar, Educação hospitalar, e atendimento ao público-alvo da 

Educação Especial. 

Os artigos selecionados irão compor a publicação virtual, organizada pelas equipes do 

Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado, a qual será 

disponibilizada à rede estadual, por meio das Diretorias Regionais de Ensino, e nos canais de 

comunicação da SEDUC, com intuito de divulgar as boas práticas desenvolvidas neste período 

excepcional. 

Orientações para a elaboração dos artigos 

1) Os artigos poderão ser escritos por até 3 autores. 

2) O arquivo deverá ser encaminhado em formato .doc (Microsoft Word), com fonte 

Calibri, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5 cm, margens de 2 cm e máximo de 10 páginas. 

3) Cada artigo deve conter obrigatoriamente: Título centralizado em maiúsculo e negrito; 

Nome dos autores à direita, logo abaixo do título (com nota de rodapé contendo breve descrição 

sobre os autores); Resumo de até 10 linhas; Introdução; Descrição da prática (local: Escola, 
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equipes de trabalho envolvidas, período, quantidade de participantes – alunos, professores, 

gestores e outros); 

Metodologia da pesquisa ou utilizada na prática; Resultados; Considerações Finais; e 

Referências Bibliográficas. Gráficos, imagens e tabelas podem ser incorporados ao texto, em alta 

qualidade e com indicação da fonte. 

Os artigos recebidos serão analisados e selecionados pelas respectivas equipes técnicas da 

SEDUC. 

 

Atenciosamente,  

 
Débora Silva Batista Eilliar 
RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

De acordo: 

 

William Ruotti  

RG 27.266.156-9  

Dirigente Regional de Ensino 


