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GABINETE
Resolução SEDUC 11, de 26-01-2021
Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de educação
básica para o ano letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual 65.384/2020, e dá providências correlatas.

Clique para visualizar
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ACONTECE NA DIRETORIA
ENTREVISTAS DA SEMANA: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO IRMES ROQUE MATTARA FALA SOBRE O RETORNO DAS AULAS NA
REGIÃO
Jornal Interativo - Dracena
Life FM Adamantina
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ACONTECE NAS ESCOLAS

Educação SP inicia a semana de planejamento escolar 2021
Período é para que todas as escolas da rede estadual se preparem para o retorno das aulas, assim como planejar as ações prioritárias de cada unidade

Começou nesta segunda-feira (26) a semana de planejamento escolar para as mais de 5 mil
escolas da rede estadual de São Paulo. Até o dia 29/1 professores, coordenadores, diretores e
demais membros das equipes escolares vão se reunir para preparar o retorno das aulas nas suas
unidades, programado para o dia 8 de fevereiro, assim como planejar as ações prioritárias de cada unidade escolar.
Para amparar as escolas neste momento, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai transmitir, por meio do Centro de Mídias SP (CMSP), uma programação voltada
a pautas de planejamento coletivo destinadas a todas as equipes escolares, pela manhã. Durante
o período da tarde, haverá transmissões voltadas a apoiar o planejamento de aulas dos professores, específicas para cada componente curricular ou área do conhecimento.
Os professores deverão participar do planejamento escolar de acordo com sua carga horária
e períodos de trabalho, considerando o tempo e o número de aulas com os alunos. O planejamento escolar 2021 ocorrerá de maneira remota de terça a quinta-feira desta semana (do dia 26/1
até o dia 28/1). A sexta-feira ocorrerá presencialmente, nas escolas, sendo essencial respeitar os
protocolos sanitários para garantir a saúde dos profissionais. Destaca-se, no entanto, que mesmo
neste dia os profissionais do grupo de risco poderão participar de forma remota.
Na próxima semana, de 1º a 5 de fevereiro, as escolas terão também períodos de formação
para apoiar o retorno das aulas presenciais de forma segura, para aprofundar nos temas abordados nesta primeira semana de planejamento, assim como tratar de outras pautas importantes para viabilizar o retorno seguro dos estudantes, seu acolhimento, e o planejamento de ações para a
melhoria da aprendizagem.
Fonte: https://www.educacao.sp.gov.br
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Diretoria de Ensino de Adamantina realiza a semana de planejamento escolar
2021
Após repasse das orientações recebidas pela SEDUC/SP as 33 escolas da rede estadual
que compreendem a Jurisdição da DE Adamantina se preparam para o retorno das aulas e
planejam as ações prioritárias de cada unidade

Teve início na segunda-feira (26) a semana de planejamento escolar para as 33 escolas da
rede estadual de Adamantina, e segue até o dia 29/1 envolvendo professores, coordenadores,
diretores e demais membros das equipes escolares. Reuniram-se para preparar o retorno das aulas nas suas unidades, programado para o dia 8 de fevereiro, bem como o planejamento de ações
prioritárias de cada unidade escolar.
O Percurso Formativo realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) configurou-se com a transmissão, por meio do Centro de Mídias SP (CMSP), com
uma programação voltada a pautas de planejamento coletivo destinadas a todas as equipes escolares, pela manhã. No período da tarde, com transmissões voltadas a apoiar o planejamento de
aulas dos professores, específicas para cada componente curricular ou área do conhecimento.
As Unidades Escolares se organizaram dentro desta logística formativa atentando para orientações e ações de ação-reflexão-ação, considerando as ações reflexivas realizadas no final de
2020 com vistas ao trabalho de continuidade em 2021 focado na aprendizagem qualitativa e ao
planejamento prioritário dentro de cada UE.
Os professores, participaram de acordo com sua carga horária e períodos de trabalho, considerando o tempo e o número de aulas com os alunos, PCNPs e Supervisores de Ensino acompanharam as UE e as formações realizadas pela SEDUC dentro da demanda de trabalho.
O planejamento escolar 2021 aconteceu de maneira remota de terça a quinta-feira desta semana (26/1 a 28/1), sendo que na sexta-feira aconteceu presencialmente, em algumas escolas,
de forma remota em outras e de forma híbrida dentro da necessidade da UE, respeitando assim,
os protocolos sanitários para garantir a saúde dos profissionais, com atenção especial aos profissionais do grupo de risco.
Para a próxima semana, de 1º a 5 de fevereiro, a DE aguarda orientações da SEDUC para
as formações que acontecerão viabilizando o retorno seguro dos estudantes, seu acolhimento, e
o planejamento de ações para a melhoria da aprendizagem.
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Professores sentando em lugares marcados. De acordo com o
distanciamento, dividiram a
equipe em dois grupos. Onde
um participa no período da manhã e outro de forma remota, e
a tarde invertem-se os grupos.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
Cronograma de Matrícula 2021
Opção

Abertura

Fechamento

Observação

Inscrição e intenção de
Transferência

09/02/2021

―

Registro na SED das solicitações de mudança
de escola, de alunos com matrícula ativa em
escolas públicas, com ou sem alteração de
endereço.
Neste ano, em virtude do atendimento flexível
de estudantes, em atendimento aos protocolos
de combate ao Covid-19, dilatamos o prazo
para o registro de NCOM. Com isso, o Não
Comparecimento será disponibilizado a partir
do dia 01-03-2021, os 15 dias de ausências
consecutivas serão contados a partir desta data. A escola possui mais 10 dias para efetivar
o lançamento desse registro na SED.

Registrar Não Comparecimento de aluno

01-03-2021

16-03-2021

Registrar Abandono do
aluno, em relação ao ano
letivo de 2020

26-01-2021

29-01-2020

Estudantes que não efetuaram a entrega das
atividades no período de recuperação em janeiro de 2021, após indicação para participação por falta de rendimento no ano letivo
de 2020.

-

Caracterizado pelas ausências intercaladas não
justificadas, após realizada a busca ativa dos
estudantes e esgotadas todas as formas de contato e recuperação.

Final do ano
Registrar Abandono do alu- letivo e/ou
no, em relação ao ano letivo semestre pade 2021
ra o EJA.
Baixar matrícula do aluno
por Transferência
Trocar aluno de classe
Remanejar aluno de classe
Impressão da lista oficial
dos alunos

09/02/2021
-

-

―

A opção deve ser utilizada apenas para os casos em que se aplica (mudança para rede privada, mudança de Estado, País...).

31-03-2021

Opção disponível para DE e unidade escola.

22-12-2021

Opção disponível para DE e unidade escolar.

31-03-2021

Uma vez organizadas as classes, a lista nominal dos estudantes poderá ser impressa de forma definitiva.
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Portaria CGRH-3, de 26-1-2021
Dispõe sobre as etapas de divulgação dos resultados parciais do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital de Convocação, publicado no D.O. de 5-1-2021, Executivo I, páginas 104-105, do período de recurso e resultados finais

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, à vista da necessidade de proceder à complementação, conforme Capítulo V do Edital de Convocação para Processo Seletivo Simplificado visando à contratação temporária docente em 2021, para ministrar aulas
exclusivamente na modalidade presencial publicado no D.O. de 5-1-2021, expede a presente Portaria:
Artigo 1º - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, por meio da Centro de
Ingresso e Movimentação - Cemov, do Departamento de Administração de Pessoal - Deape, procederá à continuidade do referido Processo Seletivo Simplificado 2021, na seguinte conformidade:
I. Dia 3-2-2021 - Divulgação
bancodetalentos.educacao.sp.gov.br;

da

lista

parcial

dos

inscritos

no

site

https://

II. De 8 a 12-2-2021: Convocação dos candidatos pelas Diretorias Regionais de Ensino para entrevista com Comissão Heteroidentificação (agendamento online);
III. De 18 a 23-2-2021, das 9h às 18h - Candidatos que optaram por Pontuação Diferenciada deverão acessar link que receberão por e-mail pelas Diretorias Regionais de Ensino, no dia agendado, para passar por entrevista com a Comissão de Heteroidentificação.
IV. Dia 3-3-2021, às 18h - Lista de resultado intermediário de todos os inscritos, com aplicação da
análise da Comissão de Heteroidentificação no site https://bancodetalentos.educacao. sp.gov.br;
V. De 8 a 12-3-2021 - Abertura e Interposição de Recurso aos candidatos a contratação, via Sistema da Secretaria Escolar Digital - SED - menu: SED/Atribuição Inicial/Conferência de Pontuação.
VI. Dia 8/3 a 18-3-2021 - As Diretoria Regionais de Ensino e Escolas analisarão as solicitações de
Recurso para deferimentos/ indeferimentos;
VII. Dia 23-3-2021, às 19h - Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado no
site https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br;
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Artigo 2º - A classificação para continuidade do processo anual de atribuição de classes e aulas,
com aplicação do Processo Seletivo Simplificado 2021, bem como a convocação para celebração
de contrato será divulgado em momento oportuno.
Artigo 3º - É de responsabilidade do candidato: Acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.com.br), no Portal do Banco de Talentos e site da Secretaria de Estado
da Educação, as publicações correspondentes às fases deste Processo;
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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