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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. 

 

 

 

THIARA 
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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 

LUCIANA APARECIDA MALVASO NOGUEIRA Luciana.nogueira@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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LÍDERES PÚBLICOS 

Estão abertas as inscrições na Chamada para o Banco de Talentos de Dirigentes de Ensino do 

Líderes Públicos! 

A SEDUC está buscando servidores e servidoras do Quadro do Magistério da Rede Estadual para 

compor o Banco de Talentos. Se você é apaixonado(a) por educação, se comunica com clareza e 

tem experiência com gestão de pessoas e metas, inscreva-se no processo! 

As inscrições vão do dia 09/11/2020 até às 23h59 do dia 22/11/2020. 

Inscreva-se em: https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/  

Regulamento: shorturl.at/fzBC7  

FAQ: shorturl.at/hABGT 

 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/banco-de-talentos-da-educacao-esta-recebendo-

candidaturas-para-dirigente-regional-de-ensino/ 

 

 

 

 

 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/banco-de-talentos-da-educacao-esta-recebendo-candidaturas-para-dirigente-regional-de-ensino/
https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/banco-de-talentos-da-educacao-esta-recebendo-candidaturas-para-dirigente-regional-de-ensino/
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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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EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO 

 

Boas-vindas  

 

Ocorreu a atribuição de mais um setor da Supervisão de Ensino: 

Luciana Aparecida Malvaso Nogueira (diretora efetiva na E.E. Jeny Bonadia) foi designada à 
Supervisora a partir de 10/11/2020. Escolas: E.E. Adélia, E.E. Núcleo, E.E. Priscila, Colégio Integral 
de Paulinia, ETEC de Hortolândia, UNASP, Inovação. 

Boas-vindas à nova integrante da Supervisão de Ensino. 
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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 (09 a 

13/11).  

Obs.: 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 próximo dia 09/11 (2ª feira) acontecerá a 6ª 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 Escola 

Mat –  

Sequência 3 - Material 
Aprender Sempre, vol. 3 

09/11 – 8h30 – APP 
CMSP   

Mat – 19/11 

LP – 

Sequência 3 - Material 

Aprender Sempre, vol. 3 

09/11 – 13h30 – APP 
CMSP 

 LP – 18/11 
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No dia 10/11 (3ª feira) acontecerá a 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 B: 

 

Assunto  

Formação dos 
Formadores  

PC + Prof Facilitador + 
PCNP 

Anos Iniciais 

Data para 

desdobramento da 
pauta na ATPC 

Escola  

LP – 

Sequência Didática 4 – 

Material Aprender Sempre, 

vol. 3 

10/11 – 13h30 – APP 

CMSP 
 LP – 23/11 

 

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. 

 

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 35 – Transmitindo Informações nº 1, 3 e 4 

 

Informação nº 1: Informes PNLD  
 
 
Nova resolução PNLD: o Conselho Deliberativo do FNDE a 7 de outubro de 2020 aprovou nova resolução 

que dispõe sobre o programa. Convidamos a todos para que leiam e divulguem o documento constante 

do link https://drive.google.com/file/d/1AROJGQkX0-GhLQO59fEEg6AOB687IkY8/view. 

 
Entrega nas Escolas Rurais: lembramos que o FNDE se utiliza de dados do Censo Escolar e, portanto, se 

uma escola se identifica como rural no censo assim será considerada pelo Ministério da Educação, 

independe da classificação que a Seduc SP possa adotar. De acordo com o contrato entre o FNDE e a 
Empresa de Correios e Telégrafos – Correios, as entregas nas escolas rurais podem ocorrer nas Secretaria 

Municipais de Educação/Prefeituras (para destinatários da esfera municipal) ou Diretorias de Ensino 

(para destinatários das esferas estadual e federal). Por isso, solicitamos às DE que recebam os livros e 

de comum acordo com a escola distribuam-nos aos alunos.  
 

Sobre Recolhimento de Livros do PNLD: ao final do ano letivo é prática corrente do programa recolher 

os livros reutilizáveis em posse dos alunos. Campanhas de preservação dos livros para que sejam 
reutilizados nos anos seguintes por novos alunos deve ser rotineira pelas  escolas. Nesse sentido abaixo 

seguem orientações específicas:  

 

1. Anos Iniciais: neste final de ano letivo todas as escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais poderão 
deixar com seus alunos os exemplares que receberam no início do primeiro semestre, pois o s livros 

didáticos desse segmento são todos consumíveis. No entanto, frisamos que os pais/responsáveis devem 

ser orientados a não descartar os livros pois eles poderão ser requisitados pelo professor para eventual 

reposição de conteúdos em defasagem pelo aluno; 

 

2.  Anos Finais: todos os livros deverão ser recolhidos, pois são reutilizáveis, o controle da devolução 
dos livros didáticos deve ser realizado à medida que os alunos entregam os exemplares à escola para 

reutilização no ano seguinte;  

 

3. Ensino Médio: o prazo de validade dos atuais livros do Ensino Médio foi estendido, portanto, serão 

reutilizados em 2021 o que implica promover o devido recolhimento das obras das três séries para 

utilização no próximo ano letivo. Exceção para os títulos de Sociologia, Filosofia e Arte;  

 

4. PNLD Literário: os livros do aluno enviados são reutilizáveis, portanto, deverão ser recolhidos para 

reutilização de novos alunos em 2021;  

 

5. Manual do Professor: tanto dos livros didáticos como do literário deverão ser recolhidos para que  os 

regentes das novas turmas de 2021 possam reutilizá-los;  

 

6. Braille: Os livros didáticos adaptados para Braille são materiais reutilizáveis. Dessa forma, os livros em 
posse de alunos e professores deverão ser devolvidos às escolas ao final do ano letivo.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AROJGQkX0-GhLQO59fEEg6AOB687IkY8/view
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Informação nº 3: Educação das Relações Étnico-Raciais - 
Novembro é o mês da Consciência Negra!  
 

 
 

Estamos em novembro, o mês da Consciência Negra, um momento em que precisamos debater e refletir 

sobre o sentido de 20 de novembro ser a data escolhida pelo Movimento Negro como o Dia Nacional 
de Zumbi e da Consciência Negra. Tópicos como a violência contra negros, o que foi a escravidão e suas 

consequências, a inserção do negro na sociedade brasileira, o reconhecimento dos descendentes 

africanos e seu protagonismo na construção da sociedade brasileira, entre outros temas, são pontos de 

discussão que integram as diversas atividades culturais e de debates que compõem o dia e a semana de 
20 de novembro, bem como todo o mês, de modo a promover a consciência negra e beneficiar a 

convivência entre todos.  

 

A escola é um espaço de compreensão das diversidades e pluralidades identitárias e culturais, tendo as 
Leis Federais n° 12.519/2011 (que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) e n° 

10.639/2003 (que torna obrigatória a temática "História e Cultura Afro-Brasileira” nos currículos 

escolares de todo o país, bem como a inclusão no calendário escolar do dia 20 de novembro como o 
“Dia Nacional da Consciência Negra) como referenciais legais para planejar, no período de novembro, 

diversas atividades e projetos a fim de celebrar a luta dos afrodescendente s por condições de respeito 

e igualdade.  

Considerando a importância de que todos os componentes curriculares garantam o ensino da História e 
Cultura Afro-Brasileira durante todo o ano letivo, em cumprimento à Lei n° 10.639/2003, as ações 

escolares que integram a programação nesse período se caracterizam como espaços de culminância, 

momento no qual os estudantes terão a oportunidade de compartilhar com toda a escola os resultados 
obtidos e experiências vividas durante os trabalhos por eles desenvolvidos no decorrer do ano escolar,  

com o objetivo de suscitar a consciência negra dentro de sua comunidade  

 

Esse ano, em particular, para evitar a disseminação da Covid-19, estudantes do Brasil inteiro realizaram 
seus estudos em casa. No Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação preparou o material “Aprender 

Sempre” para apoiar os estudantes neste momento. Nele existem diversas atividades organizadas com 

a intenção de ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades que contribuem para a difusão da 

Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). O desenvolvimento dessas atividades culminou em 
resultados com potencial para serem compartilhados no dia, semana e mês da Consciência Negra. 

Algumas das atividades do material “Aprender Sempre” que contemplam a temática ERER são:  

 

• Ensino Fundamental – 7º Ano – Língua Portuguesa – Vol. 3: Sequência de Atividades 1, Aulas 4 e 5;  
• Ensino Fundamental – 7º Ano – Língua Portuguesa – Vol. 3: toda a Sequência de Atividades 2;  

• Ensino Médio – 1ª Série – Língua Portuguesa – Vol. 2: Sequência de Atividades 2, Aula 2 (exercícios 9, 

10, 11 e 12);  
• Ensino Médio – 3ª Série – Língua Portuguesa – Vol. 1: Atividades 3, 4, 5 e 12;  

• Ensino Médio – 3ª Série – Língua Portuguesa – Vol. 3: Sequência de Atividades 2, Aula 6.  

 

Além do material “Aprender Sempre”, o desenvolvimento das habilidades do Currículo Paulista nos 
componentes curriculares de todas as áreas de conhecimento fomenta ações de respeito aos Direitos 

Humanos e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sendo a divulgação dos 

resultados dessas ações no dia, semana e mês da Consciência Negra, fundamental para a promoção de 
uma cultura antirracista na escola.  
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Assim, um olhar aprofundado nos objetos de conhecimento e unidades temáticas dos componentes de 

todas as áreas de conhecimento do Currículo Paulista permite visualizar a promoção da ERER por meio 
do estudo da história da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil, das culturas negra e afro-

brasileira, do negro na formação da sociedade brasileira etc.  

 

Outro ponto a ser difundido nas ações de culminância durante a programação da Consciência Negra na 
escola são os conteúdos trabalhados ao longo do ano letivo e que englobam:  

 

• os temas contemporâneos transversais ‘Educação em Direitos Humanos’ e ‘Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena’;  

• o ensino da arte, da literatura e de histórias brasileiras;  

• a superação da visão de mundo que coloca o europeu como o único protagonista da história d o homem 

e a Europa como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, reconhecendo os 
negros também como protagonistas históricos na produção do conhecimento científico e tecnológico 

da humanidade, com suas incontáveis contribuições nas áreas social, econômica e política;  

• os vídeos produzidos na participação do Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2020 etc.  

 

Vale lembrar que esse período, destinado a tomada de consciência das desigualdades e violência contra 

a população negra, que ainda perduram em nossa sociedade, também é um momento de reflexão a ser 

considerado nos espaços de privação de liberdade.  

 

Portanto, os roteiros de estudos desenvolvidos nas escolas vinculadoras do Programa Educação nas 

Prisões e Atendimento Socioeducativo servirão de instrumentos para a fomentação de ações voltadas a 

esta temática.  

 

Ressaltamos que os protocolos de higiene e distanciamento social voltados para a prevenção da Covid -

19 devem ser respeitados durante as atividades escolares de culminância que irão compor a 
programação da Consciência Negra no mês de novembro e que serão organizadas de modo que 

estudantes possam interagir, discutir e atuar de forma colaborativa.  

 

Dessa forma, esperamos que a apresentação das atuações voltadas para ERER em sua escola celebrem 
as atividades do mês da Consciência Negra de modo que este seja um momento de diálogo e reflexão 

sobre racismo, discriminação, igualdade social e cultura afro-brasileira, promovendo fóruns, debates, 

oficinas e mostras artísticas que busquem valorizar a cultura africana. 
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Informação nº 4: 6º Concurso de Redação da Defensoria Pública 
da União – Prorrogação do prazo de entrega das redações  
 

 

 

Centro de Inclusão Educacional (CINC), da Secretaria de Educação (SEDUC), em articulação com a Secretaria 
de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP, comunica a todas as Diretorias de Ensino e Unidades 
Escolares da rede estadual a prorrogação do prazo de entrega das redações do concurso até o dia 12 de 
dezembro de 2020.  

 

Informamos que os resultados serão divulgados até o dia 21 de março de 2021. E as premiações serão 
entregues entre os meses de maio e junho de 2021.  

 

O Edital e as informações estão disponíveis no Link 

https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view
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Tutorial Programa de Leitura: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial_programa-de_livros_v2_D.pdf 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial_programa-de_livros_v2_D.pdf
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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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ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA  
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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CISE 2020 - Nº 180 

 

São Paulo, 06 de novembro de 2020. 

 

Assunto: REDE DE SUPRIMENTOS 

Prezados (as) Dirigentes, Supervisores, e Diretores de CAF e Diretores de Escolas. 

 or meio do presente comunicado, temos a informar o que segue: 

1. A Rede de Suprimentos estará aberta para todas as escolas e diretorias.  

2. Segue abaixo as datas de abertura por LOTE/POLO: 

 

PERÍODO DE COMPRAS 

Novembro/2020 

LOTE / POLO PERIODO DOS PEDIDOS 

Lote 1, 2 

09 a 14/11/2020 
Polo 1, 2, 3 

Lote 1-A,  

16 a 21/11/2020 
Polo 4, 5-B, 6 

Lote 2A,  

23 a 28/11/2020 
Polos 5-A, 7, 8 e 9.  

 

3. As famílias disponíveis para compra são: Papelaria, alimentício, higiene e limpeza; 

Posto isto, as dúvidas deverão ser encaminhadas ao e-mail RedeSuprimentos@fde.sp.gov.br 

 

Atenciosamente, 

SUBSECRETARIA / CISE 

mailto:RedeSuprimentos@fde.sp.gov.br
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