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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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EFAPE 

Assunto: Percurso Formativo Competências Socioemocionais: Com a palavra, o educador! 
 

Com o intuito de  promover um espaço de escuta e troca de experiências entre os profissionais da 
educação em torno das competências socioemocionais para atender um dos fundamentos presentes 
no plano estratégico da SEDUC-SP: “cuidar das pessoas”, a Secretaria da Educação, por meio da 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), preparou 05 rodas 
de conversas a serem transmitidas via CMSP, no canal de formação continuada, das 15h30 às 17h. 

  

Segue abaixo maiores informações sobre a ação: 

  

Data  
Macrocompetência em 

Foco  

09/10  Resiliência Emocional  

20/10  Autogestão  

06/11  Engajamento com o Outro  

13/11  Abertura ao Novo  

20/11 Amabilidade  

https://www.youtube.com/c/CMSPFormaçãoContinuada 

  

Além da transmissão pelo Canal de Formação Continuada a referida ação, assim como demais 
materiais sobre o tema, poderão ser acessados por meio do Percurso Formativo Competências 
Socioemocionais: Com a palavra, o educador! disponível no AVA EFAPE, pelo 
link https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=2731 

  

As etapas do percurso serão disponibilizadas de forma gradual, na medida em que as transmissões 
forem ocorrendo. 

  

Solicitamos a divulgação para todos os servidores da Unidade Escolar e Diretoria de Ensino. 

  

Atenciosamente, 

Equipe EFAPE 

 

https://www.youtube.com/c/CMSPForma%C3%A7%C3%A3oContinuada
https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=2731
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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 

 

Prezados Diretores e Professores Coordenadores, 

A partir dos documentos orientadores recebidos da SEDUC/COPED/EFAPE, segue a programação 
das ATPC da próxima semana nos segmentos EF - Anos Iniciais), EF-Anos Finais e EM (03 a 06/11).  

 

Observações: 

1- Saliento a importância de orientarem os professores das suas Unidades Escolares para que não 
se percam nos horários e canais/links das formações, pois muitos não compreenderam ainda como 
estão organizadas as ATPC. 

 

 

 

No dia 03/11 (3ª feira) acontecerá a  formação aos PC e Professores Facilitadores do Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais) para o desdobramento da pauta de LP e Mat - Programa de Recuperação 

e Aprofundamento.  

 

Assunto  

Formação dos 

Formadores  

PC + Prof Facilitador + 

PCNP 

Anos Iniciais 

Data para 

desdobramento da 

pauta na ATPC 

Escola  

LP e Mat 

Avaliação e Intervenção 

Pedagógica  

03/11 - 13h30 - APP 

CMSP 
09/11  
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 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. 

  

Grata, 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS INICIAIS 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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Boletim COPED nº 34 – Transmitindo Informações nº 3, 4, 5 e 6 

 

 

Informação nº 3: VII Concurso de Redação do Hospital de Amor de 
Barretos - Lista de finalistas e premiação  
 

 
A Coordenadoria Pedagógica (COPED), em parceria com a Fundação Pio XII, apresenta a lista dos finalistas 
do VII Concurso de Redação do Hospital de Amor de Barretos, disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1-XFtwVIlyP1dVABG5ftdh_Bwm41N-Rv7/view 
 
A listagem não é classificatória e está disposta em ordem alfabética por Diretoria de Ensino. Nela consta 
o nome da unidade escolar, do munícipio, do estudante finalista e do professor orientador.  
 
Em Nossa Diretoria temos como finalista a aluna da EE Profa Hedy Madalena Bocchi e aproveitamos 
para parabenizar a equipe escolar, em especial a aluna Maria Eduarda da Silva Franzieti e Professora 
Késia Ferreira Assunção. 
 

A transmissão da cerimônia de premiação será no dia 06 de novembro de 2020, às 14h00, no canal geral 

do CMSP pelo YouTube, com transmissão ao vivo por meio do link: 

https://www.youtube.com/c/CentrodeM%C3%ADdiasSP1/featured 

A participação da aluna finalista e da professora na cerimônia de premiação é de suma importância, uma 
vez que o anúncio dos 5 vencedores será realizado neste evento.  
 
O evento apresentará os resultados coletivos alcançados pela parceria em 2020, realizará uma roda de 
conversa com estudantes da Rede, divulgará o tema do próximo Concurso, além do anúncio dos 5 
vencedores desta edição.  
 

Parabenizamos todas as Unidades Escolares pelo empenho e a todos os nossos estudantes e docentes 

pela dedicação neste momento de tantos desafios; todos os participantes são vencedores. 

 

 

Informação nº 4: Recadastramento do Conselho de Escola na SED  
 
 
No decorrer dos meses de setembro e outubro de 2020 foi realizada uma verificação de rotina no SGCE 
(Sistema de Gerenciamento do Conselho de Escola) presente na SED. A equipe responsável notou que, 
por um erro na ferramenta, o período de vigência cadastrado se encontrava em desacordo com a 
Legislação, conforme pode ser observado abaixo.  
 
Lei Complementar nº 444 de 27 de dezembro de 1985  
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas  

https://drive.google.com/file/d/1-XFtwVIlyP1dVABG5ftdh_Bwm41N-Rv7/view
https://www.youtube.com/c/CentrodeM%C3%ADdiasSP1/featured
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Artigo 95 - O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o primeiro mês 

letivo, presidido pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 (quarenta) 

componentes, fixado sempre proporcionalmente ao número de classes do estabelecimento de ensino. 

(Estatuto do Magistério Paulista de 1985 - Lei Complementar 444/85) 

De acordo com o Artigo 95 da LC nº 444/85, o Conselho de Escola deve ser eleito no primeiro mês letivo. 
Tendo em vista que não pode haver vacância entre os mandatos, a vigência anual deve ser estendida até 
o final do primeiro mês letivo subsequente, o que não constava da vigência cadastrada.  
 
Por esse motivo, foi realizada alteração da vigência, por meio do setor responsável pela programação do 
sistema. No entanto, só foi possível modificar as datas, cadastrando uma nova vigência, o que tornou o 
Conselho, então cadastrado, fora da validade atual.  
 
Portanto, solicitamos que todas as escolas observem o SGCE, para verificar e proceder ao 
recadastramento dos membros, bem como dos documentos habituais, tais como o Projeto Pedagógico 
da unidade.  
 
 
 
 

Informação nº 5: Página do Grêmio Mirim – 1ª Edição – Ano 1 – 
Outubro de 2020  
 
 
Temos a satisfação em compartilhar a 1ª Edição da Página do Grêmio Mirim, com atividades e matérias 
de interesse exclusivo aos Anos Iniciais, pois sabemos que nossas crianças merecem, também, atenção 
especial voltada a elas.  
 
A nova Página do Grêmio Mirim foi pensada e planejada com muito carinho, por nós da Equipe Técnica 
do Centro de Projetos e Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos (CEART), e por meio dela divulgaremos 
as ações da SEDUC para os estudantes gremistas do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, além de outros 
assuntos e atividades de interesse destes estudantes.  
 
A 1ª Edição da Página do Grêmio Mirim conta com matérias interativas, em formato digital, que torna a 
leitura mais dinâmica e comunicativa, de modo a obter maior participação das meninas e dos meninos, 
estudantes de nossa Rede.  
 
Solicitamos ampla divulgação à Página do Grêmio Mirim aos estudantes dos Anos Iniciais e incentivando 
à divulgação de suas Boas Práticas e produções de poesias e crônicas, de vídeos de humor e de desenhos 
artísticos próprios, garantindo o direito de comunicação e informação aos gremistas. 
 
As contribuições gremistas e sugestões para o periódico, podem ser enviadas ao seguinte endereço de e-
mail: boletimgremio@educacao.sp.gov.br 
 
Segue o link de acesso à 1ª Edição da Página do Grêmio Mirim 
Página do Grêmio Mirim - 1ª Ed. - Ano 1 - Outubro de 2020: 
https://seesp-
my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20d
o%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/P%C3%A1gina%20do%20Gr%C3%AAmio%20Mir
im%201%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf?csf=1&web=1&e=ke7DHE  

mailto:boletimgremio@educacao.sp.gov.br
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/P%C3%A1gina%20do%20Gr%C3%AAmio%20Mirim%201%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf?csf=1&web=1&e=ke7DHE
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/P%C3%A1gina%20do%20Gr%C3%AAmio%20Mirim%201%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf?csf=1&web=1&e=ke7DHE
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/P%C3%A1gina%20do%20Gr%C3%AAmio%20Mirim%201%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf?csf=1&web=1&e=ke7DHE
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/P%C3%A1gina%20do%20Gr%C3%AAmio%20Mirim%201%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf?csf=1&web=1&e=ke7DHE
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Informação nº 6: Boletim do Grêmio – 14ª Edição – Ano 3 – 
Outubro de 2020  
 
 
Compartilhamos mais uma edição do principal canal de comunicação direta com os estudantes paulistas.  
 
O Boletim do Grêmio é elaborado com muito carinho, pela Equipe Técnica do Centro de Projetos e 
Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos (CEART) e, por intermédio dele, são divulgadas as ações da 
SEDUC para os estudantes gremistas, além de outras informações educacionais, tais como: sugestões de 
temas, propostas, orientações e as boas práticas dos Grêmios Estudantis, além de outros assuntos de 
interesse dos estudantes.  
 
Nessa edição, estreia a “Página do Grêmio Mirim”, com atividades e matérias de interesse exclusivo aos 
Anos Iniciais, pois nossas crianças merecem, também, atenção especial voltada para elas. 
 
A 14ª Edição do Boletim Grêmio conta com matérias interativas, em formato digital, que torna a leitura 
mais dinâmica e comunicativa, de modo a obter maior participação dos estudantes de nossa Rede.  
 
Solicitamos ampla divulgação ao Boletim do Grêmio aos estudantes e incentivando à divulgação de suas 
Boas Práticas e produções de poesias e crônicas, de vídeos de humor e de desenhos artísticos próprios, 
garantindo o direito de comunicação e informação aos gremistas.  
 
As contribuições gremistas e sugestões para o nosso periódico, podem ser enviadas ao seguinte endereço 
de e-mail: boletimgremio@educacao.sp.gov.br 
 
É de vital importância que o protagonismo juvenil e a gestão democrática sejam efetivos nas escolas.  
 
Segue o link de acesso à 14ª Edição do Boletim do Grêmio, contendo também a 1ª Edição da Página do 
Grêmio Mirim:  
Boletim do Grêmio - 14ª Ed. - Ano 3 - Outubro de 2020:  
https://seesp-
my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20d
o%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio%2010-
20%20A3%20Ed14.pdf?csf=1&web=1&e=icw00v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boletimgremio@educacao.sp.gov.br
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio%2010-20%20A3%20Ed14.pdf?csf=1&web=1&e=icw00v
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio%2010-20%20A3%20Ed14.pdf?csf=1&web=1&e=icw00v
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio%2010-20%20A3%20Ed14.pdf?csf=1&web=1&e=icw00v
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/Documents/CEART/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio/Outubro%202020%2014%C2%AA/Boletim%20do%20Gr%C3%AAmio%2010-20%20A3%20Ed14.pdf?csf=1&web=1&e=icw00v


24 
 

             
RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL  

 

Os servidores nascidos no mês de NOVEMBRO deverão realizar o recadastramento anual 

até o dia 30/11. 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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