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GABINETE

DECRETO Nº 65.502, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021
Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº
27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde;
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento
dos serviços de saúde,
Decreta:
Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020,
fica estendida, até 7 de março de 2021, a vigência:
I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;
II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do
Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, independentemente do disposto no artigo 1º deste último.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 8 de fevereiro de 2021.

RESOLUÇÃO SEDUC-17, de 2-2-2021
Dispõe sobre autorização para contratação de serviços de contabilidade e aquisição de certificado digital
com recursos do PDDE Paulista
O Secretário da Educação, considerando:
- que as APMs - Associações de Pais e Mestres devem, como pessoa jurídica de direito privado, cumprir as
obrigações fiscais e acessórias tributárias;
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- a obrigatoriedade do envio de declarações ao Fisco mediante assinatura eletrônica por meio de certificado
digital;
-a importância do pleno funcionamento da APM para recebimento de recursos do PDDE Paulista;
Resolve:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse anual, por escola, de recursos do PDDE Paulista para contratação de
serviços de contabilidade pelas APMs - Associações de Pais e Mestres da rede estadual de ensino e para
aquisição de certificado digital para cumprimento de obrigações acessórias.
§ 1º - Será permitida a aquisição de 1 certificado digital por APM.
§ 2º - A aquisição de certificado digital deverá ser efetuada em nome do Diretor Executivo da APM.
§ 3º - Ocorrendo a vacância do Diretor Executivo, fica autorizada a aquisição de certificado digital em nome
do novo Diretor eleito, dada a pessoalidade do certificado.
Artigo 2º - Poderão ser contratadas pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de contabilidade
com o objetivo de apoio e assessoria na elaboração das prestações de contas do PDDE Paulista e PDDE
Federal, bem como cumprimento de obrigações acessórias tributárias e regularização fiscal ou contábil das
APMs.
Parágrafo único - Os serviços poderão abranger ainda a assessoria contábil, o controle, a avaliação e o
estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial, bem como análise de custos e despesas das
operações executadas pela APM.
Artigo 3º - A contratação de serviços de contabilidade deverá ser pontual, ou seja, por serviço efetivamente
executado, atendidos os requisitos do artigo 9º do Decreto 64.644, de 05-12-2019, não sendo admitido o
pagamento contínuo ou mensal. Parágrafo único - É permitida a contratação de serviços de contabilidade e,
ao mesmo tempo, a aquisição de certificado digital em nome do Diretor Executivo da APM com recursos do
PDDE Paulista.
Artigo 4º - É vedada a utilização de recursos do PDDE Paulista para a contratação de serviços prestados
por agente público da ativa, incluindo-se os de consultoria, assistência técnica e assemelhados ou serviços
prestados por empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, incluindo-se os serviços de consultoria,
assistência técnica e assemelhados.
Artigo 5º - Os parâmetros dos valores a serem repassados anualmente, por escola, serão estabelecidos em
portaria do Coordenador de Orçamento e Finanças.
Artigo 6º - Os repasses ocorrerão conforme a disponibilidade orçamentária da Pasta.
Artigo 7º - Os repasses autorizados nesta resolução não poderão ser provenientes da fonte de recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação.
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

RESOLUÇÃO SEDUC-19, de 4-2-2021
Altera a Resolução Seduc 83, de 10-11-2020, que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o
ano letivo de 2021
O Secretário da Educação resolve:
Artigo 1º - Alterar os dispositivos da Resolução Seduc 83, de 10-11-2020, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
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I - os incisos I a X e o § 2º do Artigo 2º:
''Artigo 2º - .......:
I - início do ano letivo: 08 de fevereiro;
II - encerramento do 1º semestre: 07 de julho;
III - início do 2º semestre: 23 de julho;
IV - término do ano letivo: 23 de dezembro;
V - férias docentes: de 1 a 15 de janeiro e de 8 a 22 de julho;
VI - recesso escolar: de 18 a 25 de janeiro; de 19 a 23 de abril; 11 a 15 de outubro; e no mês de dezembro,
após o encerramento do ano letivo;
VII - 1º bimestre: de 08 de fevereiro a 16 de abril;
VIII - 2º bimestre: de 26 de abril a 07 de julho;
IX - 3º bimestre: de 23 de julho a 08 de outubro;
X - 4º bimestre: de 18 de outubro a 23 de dezembro .....
§ 2º - Os Professores e os Professores Coordenadores a que se referem o §1º deste artigo gozarão de
férias regulamentares nos períodos de 01 a 15 -01-2021 e 08-07-2021 a 22-07-2021
II - os incisos I a IV do Artigo 3º:
''Artigo 3º - .......:
I - planejamento e replanejamento escolar, em períodos não letivos:
a) de 26 de janeiro a 05 de fevereiro;
b) 17 de fevereiro
c) 04 de junho;
d) 06 de setembro;
e) 01 de novembro.
II - reuniões de conselho de classe/ano/série, em dias que poderão ser considerados letivos caso contem
com a participação de discentes:
b) 2ª reunião: até 07 de julho;
d) 4ª reunião: até 23 de dezembro.
III - Semanas de Estudos Intensivos, com o objetivo de recuperar e aprofundar aprendizagens essenciais
para o percurso educacional dos estudantes:
c) 28 de junho a 07 de julho;
e) 13 a 23 de dezembro."
IV - orientação e acolhimento.
a) 08 e 09 de fevereiro.
III - os §§ 1º e 2º do artigo 6°, ''Artigo 6º - .......:
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§ 1º - O calendário escolar para o ano letivo de 2021 deverá ser elaborado e inserido na plataforma
"Secretaria Escolar Digital" para aprovação do diretor da unidade escolar, até o dia 09-02-2021.
§ 2º - Após aprovação, o calendário escolar deverá ser submetido para prévia manifestação do Supervisor
de Ensino da unidade escolar e posterior homologação do Dirigente Regional de Ensino, até o dia 12-022021
Artigo 2º - As demais disposições da Resolução Seduc 83, de 10-11-2020 permanecem inalteradas.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução Seduc
13, de 26-01- 2021.

RESOLUÇÃO SEDUC-20, de 5-2-2020
Altera a Resolução Seduc 83, de 10-11-2020, que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o
ano letivo de 2021
O Secretário da Educação resolve:
Artigo 1º - Alterar o inciso I, do artigo do Artigo 3º, da Resolução Seduc 83, de 10-11-2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
''Artigo 3º - .......: I - planejamento e replanejamento escolar, em períodos não letivos:
a) de 26 de janeiro a 05 de fevereiro;
b) 04 de junho;
c) 06 de setembro;
d) 01 de novembro.
Artigo 2º - As demais disposições da Resolução Seduc 83, de 10-11-2020 permanecem inalteradas.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PORTARIA CGRH-4, de 5-2-2021
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, considerando a necessidade de
estabelecer informações complementares expede a seguinte portaria retificadora da Portaria CGRH-3, de
26-1-2021, que dispôs 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, expede a presente Portaria:
Artigo 1º - Fica acrescido ao Artigo 2º: “Parágrafo Único:
Em virtude de déficit de docentes devidamente habilitados no Processo Seletivo Simplificado – 2019,
prorrogado pelo Decreto nº 65.458, de 5 de janeiro de 2021, para atendimento às comunidades indígenas,
fica, em caráter de excepcionalidade, autorizada a chamada de candidatos indígenas inscritos no Banco de
Talentos, para atribuição de classes e aulas de 2021, nas unidades escolares indígenas, obedecida à
legislação pertinente.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
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COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA Nº 124/2021
São Paulo, 04 de fevereiro de 2021

Assunto: Ações de Tecnologia e Inovação.

Prezados Dirigentes,

Reforçamos a necessidade de apoiar as escolas as escolas no âmbito do uso de tecnologias
educacionais, lembramos que as orientações para uso do PDDE Paulista – Tecnologia estão disponíveis
da SED e as orientações para adquirir os kits de robótica se encontram no link:
https://drive.google.com/file/d/1UKb3m-D0za6U5ocrOURXHA9Y8azje4XB/view
Reiteramos que as escolas têm autonomia para alterar o layout da sala do Acessa e ou outros espaços
para a transformação do espaço de inovação, mudando a concepção de acordo com as ações de
Inovação da Secretária Estadual de Educação e deixando de utilizar a nomenclatura de laboratório.
No tocante ao material do componente Tecnologia e Inovação os Cadernos estão disponíveis no site do
Currículo Paulista - https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensinofundamental/materiais-de-apoio-2/ e trazem importantes orientações a professores e estudantes nos
eixos de tecnologias digitais da informação e da comunicação, letramento digital e pensamento
computacional.
Aproveitamos para reforçar que o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo está em
funcionamento com cinco tipos de trilhas diferenciadas em que professores e gestores podem realizar o
agendamento
prévio
e
tirar
dúvidas através do
site
Centro
de
Inovação
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/ e ou whatsApp 11 97544-5056.
Para orientações e ou dúvidas pedagógicas
tecnologiaeinovacao@educacao.sp.gov.br.

pedimos

entrar

em

contato

pelo

e-mail:
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COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA - nº 130/2021

São Paulo, 06 de fevereiro de 2021.

Assunto: Como apoiar as escolas a permanecerem seguras

Prezados(as) Dirigentes,

Estamos aqui para monitorar e orientar pais, estudantes, professores e demais profissionais da educação
sobre ações de prevenção, vigilância e controle da Covid-19 nas unidades escolares em todo o sistema de
ensino do Estado de São Paulo. Somos médicos especialistas ligados às áreas de infectologia,
epidemiologia e pediatria e estamos conscientes da importância de um retorno seguro às aulas presenciais.
E contamos com todos vocês nesta missão.
Neste processo, a comunicação com toda a comunidade é muito importante e por isso produzimos este
documento, de fácil entendimento, que com certeza facilitará a compreensão de todos quanto às barreiras
preventivas ao novo coronavírus e também como algum estudante, docente ou seus familiares devem
proceder caso haja alguma suspeita ou comprovação de contaminação.
É importante lembrar que estamos trabalhando de forma articulada com o Centro de Contingência do
Coronavírus e seguimos lado a lado com toda a comunidade escolar para este retorno seguro às aulas
presenciais nas redes municipal, estadual e particular.

Atenciosamente

COMISSÃO MÉDICA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

Anexo
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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/COPED – nº. 132/2021

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

Assunto: Articulação entre aulas de Língua Portuguesa e Matemática no 1º bimestre do Centro de
Mídias e presenciais a partir dos materiais de apoio

Prezados(as) Dirigentes, equipes de Supervisão de Ensino, equipes do Núcleo Pedagógico, equipes
gestoras das escolas e professores,

Elaboramos este comunicado visando apoiar a articulação entre as aulas do Centro de Mídias e o trabalho
pedagógico conduzido pelos professores com os estudantes de forma presencial e remota, visando
promover o desenvolvimento das aprendizagens essenciais.
Conforme indicado nas formações do planejamento escolar 2021, as aulas transmitidas do Centro de Mídias
para o ano de 2021 são elaboradas a partir das habilidades essenciais do currículo selecionadas. Da
mesma forma, o foco do trabalho dos professores que realizarem com seus estudantes será no apoio ao
desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Assim, para garantir o desenvolvimento dessas
habilidades, será essencial a articulação entre o que as aulas do Centro de Mídias e as atividades
realizadas pelos professores.
Para apoiar o desenvolvimento dessas habilidades essenciais, os professores de Língua Portuguesa e
Matemática contarão como materiais de apoio tanto com o Aprender Sempre quanto com o Currículo em
Ação (do 1º ano do ensino fundamental até a 1ª série do ensino médio) ou o São Paulo Faz Escola (na 2ª e
3ª séries do ensino médio). O Aprender Sempre será utilizado como material de apoio para subsidiar a
maior parte das aulas do 1º bimestre, sendo utilizado de forma complementar com o Currículo em Ação e o
São Paulo Faz Escola.
Considerando isso, as sequências didáticas/de atividades do material Aprender Sempre serão trabalhadas
nas aulas de Língua Portuguesa e Matemática do Centro de Mídias, assim como os materiais regulares
(Currículo em Ação e São Paulo Faz Escola).
Para articular essas aulas do Centro de Mídias ao que será trabalhado pelos professores nos momentos
presenciais e os não presenciais, será importante que os professores planejem suas atividades em
observância ao cronograma das transmissões das aulas do Centro de Mídias, podendo decidir como estas
aulas podem ajudar e complementar seu trabalho com os estudantes, promovendo a progressão e
continuidade da aprendizagem entre os momentos presenciais e remotos ofertados aos estudantes.
Por exemplo: o professor, sabendo de forma antecipada da programação do Centro de Mídias, indicará que
os estudantes devem assistir às aulas do Centro de Mídias e definirá o que ele irá abordar em sala de aula
com seus estudantes, realizando atividades que visem recuperar ou aprofundar habilidades de acordo com
as necessidades de seus estudantes, promovendo assim uma progressão entre as aulas presenciais e
remotas.
Lembramos que, para apoiar a articulação entre as aulas remotas e presenciais, foi realizada apresentação
sobre o tema na formação do planejamento escolar, com os slides disponibilizados neste link. Essa
apresentação, cuja gravação está disponível neste link, traz orientações e sugestões de como os
professores podem apoiar seus estudantes nas aulas presenciais de acordo com as necessidades de
aprendizagem de suas turmas, de forma articulada às aulas do Centro de Mídias.
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Para apoiar nessa organização dos professores de Língua Portuguesa e Matemática para a garantia das
habilidades essenciais articulando as aulas do Centro de Mídias às suas próprias, compartilhamos a seguir
o cronograma de aulas do Centro de Mídias do 1º bimestre a partir dos materiais de apoio nesses diferentes
componentes curriculares. Este cronograma foi elaborado considerando os seguintes parâmetros:
·

O trabalho com as sequências didáticas/de atividades do Aprender Sempre será iniciado

o

No dia 8 de fevereiro nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.

o

No dia 15 de fevereiro nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesta etapa de ensino, a primeira
semana letiva terá aulas focadas no acolhimento dos estudantes, de forma articulada com o
desenvolvimento das habilidades essenciais.

·

Cada sequência didática/de atividades do Aprender Sempre do 1º bimestre será trabalhada ao longo
de duas semanas, tanto em Língua Portuguesa como em Matemática, no ensino fundamental e no
ensino médio, seguindo a organização abaixo:

Anos iniciais do ensino fundamental - Língua Portuguesa
Semana

Material de apoio para as aulas

8 a 12 de fevereiro

Aulas focadas no acolhimento dos estudantes, de forma articulada ao
desenvolvimento das habilidades essenciais

15 a 19 de
fevereiro

Sequência didática 1 do Aprender Sempre

22 a 26 de
fevereiro

Sequência didática 1 do Aprender Sempre

1º a 5 de março

Sequência didática 2 do Aprender Sempre

8 a 12 de março

Sequências didáticas 2 e 3 do Aprender Sempre

15 a 19 de março

Sequência didática 3 do Aprender Sempre

22 a 26 de março

Sequência didática 4 do Aprender Sempre

29 de março a 2 de
abril

Sequências didáticas 4 e 5 do Aprender Sempre

5 a 9 de abril

Sequência didática 5 do Aprender Sempre

12 a 16 de abril

Semana de Estudos Intensivos

Anos iniciais do ensino fundamental - Matemática
Semana

Material de apoio para as aulas

8 a 12 de fevereiro

Aulas focadas no acolhimento dos estudantes, de forma articulada ao
desenvolvimento das habilidades essenciais

15 a 19 de
fevereiro

Sequência didática 1 do Aprender Sempre

29

22 a 26 de
fevereiro

Sequência didática 1 do Aprender Sempre

1º a 5 de março

Sequência didática 2 do Aprender Sempre

8 a 12 de março

Sequência didática 2 do Aprender Sempre

15 a 19 de março

Sequência didática 3 do Aprender Sempre

22 a 26 de março

Sequência didática 3 do Aprender Sempre

29 de março a 2 de
abril

Currículo em Ação

5 a 9 de abril

Currículo em Ação

12 a 16 de abril

Semana de Estudos Intensivos

Anos finais do ensino fundamental e ensino médio
Língua Portuguesa e Matemática
Semana

Material de apoio para as aulas

8 a 12 de fevereiro

Sequência didática 1 do Aprender Sempre

15 a 19 de fevereiro

Sequência didática 1 do Aprender Sempre

22 a 26 de fevereiro

Sequência didática 2 do Aprender Sempre

1º a 5 de março

Sequência didática 2 do Aprender Sempre

8 a 12 de março

Sequência didática 3 do Aprender Sempre

15 a 19 de março

Sequência didática 3 do Aprender Sempre

22 a 26 de março

Sequência didática 4 do Aprender Sempre

29 de março a 2 de abril

Sequência didática 4 do Aprender Sempre
Currículo em Ação (6º ano do ensino fundamental até 1ª série do ensino médio)

5 a 9 de abril
São Paulo Faz Escola (2ª e 3ª séries do ensino médio)
12 a 16 de abril

Semana de Estudos Intensivos

Observação: a semana de 15 a 19 de fevereiro terá aulas regularmente, considerando que não haverá
feriado ou ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.
Lembramos que a programação detalhada das aulas do CMSP pode ser encontrada neste link:
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-alunos/ .
As formações de recuperação e aprofundamento voltadas para o uso pedagógico dos materiais e para
apoiar o planejamento dos professores visando promover o desenvolvimento das habilidades essenciais a
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partir do Aprender Sempre, já iniciadas na semana do planejamento escolar entre 26 a 29 de janeiro,
continuarão sendo realizadas ao longo de todo este ano. Essas formações seguirão a lógica de ocorrer
antes da aplicação das sequências didáticas/de atividades com os estudantes, de forma que o professor
seja preparado antecipadamente para o trabalho com os materiais.
Além disso, serão realizadas avaliações e sequências digitais de atividades, assim como formações
voltadas para a análise e utilização dos resultados para apoiar as equipes escolares a diagnosticarem as
necessidades de aprendizagem dos estudantes e, a partir desses dados, nortear ações pedagógicas
voltadas às necessidades de cada um.
Em breve, enviaremos orientações mais detalhadas a respeito das formações e avaliações para apoiar a
recuperação e aprofundamento das aprendizagens.

Atenciosamente

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/ COPED - 2021 - Nº 141

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

Assunto: Comunicados sobre o Programa Ensino Integral – PEI

Prezados(as) Dirigentes de Ensino, Supervisores(as) de Ensino e Diretores(as) das Escolas Integrantes do
Programa Ensino Integral,

Diante do contexto atual e da necessidade de subsidiar as escolas do Programa Ensino Integral,
disponibilizamos os seguintes documentos:



Orientações para a realização do Acolhimento nas escolas do Programa Ensino Integral
(https://drive.google.com/file/d/1hFlY6KDZyp2Gx3pZOAPu51-Nm0wG9FhU/view);



Orientações sobre o componente Física Aplicada
(https://drive.google.com/file/d/1BxRzK22c7c41TxrkgpxmxcaHhrrXQ1QA/view);

31



Orientações para a realização de ATPC formativo nas escolas do Programa Ensino Integral
(https://drive.google.com/file/d/1B_zwRCI5Ovbb8olZHDsDS8bsT19L4XbL/view)



Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail:
ensino.integral@educacao.sp.gov.br

Atenciosamente,
SUBSECRETARIA / COPED
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Atendimento na Diretoria de Ensino – Atendimento Presencial Externo

O funcionamento da Diretoria de Ensino para atendimento ao público segue no horário das 8h às
18h. Porém, a entrada continua controlada na recepção, com atendimento inicial no protocolo.

 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes, preferencialmente via e-mail ou
telefone.
 Público externo: pais, alunos e demais – atendimento inicial direto no Protocolo.

ATENDIMENTO POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFONE
GABINETE

desum@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1603
PROTOCOLO

desumsp@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1649

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA

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

(19) 3803 1649

desumcrh@educacao.sp.gov.br
desumnap@educacao.sp.gov.br
desumnfp@educacao.sp.gov.br

RECURSOS HUMANOS
(19) 3803 1362 / 3803 1628

desumcie@educacao.sp.gov.br
INFORMAÇÕES ESCOLARES, MATRÍCULA, TECNOLOGIA
(19) 3803 1648

desumnrm@educacao.sp.gov.br
desumnve@educacao.sp.gov.br
desumnit@educacao.sp.gov.br

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PATRICIA ELISANGELA POMINI VASCONCELOS
ADELMO DA SILVA – PCNP CONVIVA
ANTHONY TANNER – QUÍMICA
ANTONIO JOÃO BORTOLON – HISTÓRIA
CLAUDENIR VICENTINI – TECNOLOGIA
CLEMILSON FERREIRA PINTO - PCNP Língua Portuguesa
CRISTINE ELIZABETH B BIONDO – ED. ESPECIAL

patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
adelmosilva@professor.educacao.sp.gov.br
anthony.tanner@educacao.sp.gov.br
antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br
claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br
clemilsonf@professor.educacao.sp.gov.br
cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
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EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS

emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA

everilda.lopes@educacao.sp.gov.br

GISELE APARECIDA LIMA - PCNP Língua Portuguesa

giselelima@professor.educacao.sp.gov.br

JANETE NERY RODRIGUES – PCNP CONVIVA
JULIANA LUCIA S RODRIGUES – ED ESPECIAL

janetenery@professor.educacao.sp.gov.br
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

PEDRO QUERO REIMÃO – PCNP Física
REGINA DE CASTRO - BIOLOGIA

pedroquero@professor.educacao.sp.gov.br
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

DANIELA GALANTE B CORDEIRO

daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br

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
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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.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDUC - 0800
#Seduc, muitas vezes atendemos o cidadão e constatamos que se trata de um assunto geral da Secretaria.
A Escola pode passar o nº do 0800 da SEDUC, enfatizando que é um serviço gratuito que atende até
celular e todos os DDDs.
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PEDAGÓGICO

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO

PROGRAMAÇÃO ATPC

8 a 12/02 - ATPC Anos Iniciais - 1º agrupamento - Semana C

8 a 12/02 - ATPC Anos Finais e Ensino Médio - Semana B

Grata,
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*Formulário: https://pt.surveymonkey.com/r/PlaEscolar2021_01a05fev
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BOLETIM COPED Nº 02

Formulário 1:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnO2qBTgX0oZKimY1mR1p5zxUMF
paVExOUDBWMTBHOTAxTzVDUElZSVdVSC4u
Formulário 2:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnO2qBTgX0oZKimY1mR1p5zxURE
83S1U2U1lOREZTTzRNRzdKSkEzQ1dPTC4u
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Webnar: https://www.youtube.com/watch?v=-41_sxCagxQ
Manual de Atualização de Cadastro de Diretor: https://drive.google.com/file/d/1yRU0U08WZ9i_Vjd-eS_F2THFaVZ9Mt26/view
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Manual de Matrícula 2021 e Devolução de Livros:
https://drive.google.com/file/d/1KmujNpspFwe5VNmQ7eUIOsyHkkToTKFk/view
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Link do Evento: https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2020-feminino/
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Consulado: https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
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BOLETIM COPED Nº 03

Boletim COPED nº 32/20: https://drive.google.com/file/d/1Hu17NFpeLoyCKO9SOGeW2t5QGjpwYVNU/view

61

Formulário Digital:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdww0hTdM7rNRpsIOGV35lYYOQGrfun5urjJieRQ
pZpfZ6CBQ/viewform
Anexo 1 – Atribuições e Perfis COPED:
https://docs.google.com/document/d/1FkdLMGT1JlY5LM635dLN6PhkGraX4GGEGm8ScvKVF
XQ/edit
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RECURSOS HUMANOS

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇ ÃO DE PESSOAL

RECADASTRAMENTO ANUAL

Os servidores nascidos no mês de FEVEREIRO deverão realizar o recadastramento anual
até o dia 28/02. 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, FINANÇ AS E INFR AESTRUTURA

COMUNICADO ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Solicitação de Manutenção em Linhas Telefônicas - Reiteração

Conforme já orientado anteriormente, as solicitações de reparos em linhas telefônicas das
Unidades Escolares devem ser enviadas somente por email, no endereço eletrônico:
desumnfi@educacao.sp.gov.br, ao Núcleo de Finanças desta Diretoria de Ensino.

Atenciosamente,
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