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GABINETE  

 

 

 

 

 
 
 

RESOLUÇÃO SEDUC – 21 , de 8-2-2021  

Altera a Resolução SE 52, de 9-8-2011, que dispõe sobre as atribuições dos integrantes das classes do 
Quadro de Apoio Escolar - QAE, da Secretaria da Educação  

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos - CGRH, resolve:  

Artigo 1º - Alterar dispositivos do parágrafo único, do artigo 7º, da Resolução SE 52, de 9-8-2011, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

I - a alínea "k", do inciso II:  

"k) acompanhar o agendamento, a publicação, e, se for o caso, a reconsideração e o recurso de perícias 
médicas dos servidores da unidade escolar;"(NR)  

II - a alínea "h" do inciso V:  

"h) assistir o Diretor da Escola, mantendo registro de dados referentes à Associação de Pais e Mestres, ao 
Conselho de Escola, e a verbas, estoque de merenda escolar, contratos de terceirização, disponibilidade de 
recursos financeiros, e na prestação contas dos gastos efetuados na unidade escolar;(NR)  

III - a alínea "l"do inciso V:  

l) propor, em conjunto com a Equipe de Gestão Escolar, a utilização dos recursos destinados à conservação 
e reparo do prédio escolar através do Programa Dinheiro Direto na Escola;"(NR)  

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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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. 

https://drive.google.com/file/d/1aioNOl8tYrIGDj_JeGzSQcpTS0hgePSj/view?usp=sharing
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=8368&id=0
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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 
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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 

5 a 9 de abril 

Currículo em Ação (6º ano do ensino fundamental até 1ª série do ensino médio) 

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 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-alunos/
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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. 

 

 

 

 
 
 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO CISE/SUBSECRETARIA Nº 151/2021 

 
 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021 

                   

Assunto : Inconsistência na rede de Suprimentos,       

                                                      

Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores de CAF e Diretores de Escolas.  

 

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, através da Gerência de Suprimentos e 

Serviços - GSS, informa que: 

O site da rede de suprimentos apresentou uma pequena inconsistência que já está sendo resolvida, 

solicitamos a todos que acessarem o site e não encontrarem no menu principal o produto 

desejado, que vá até o grid  (lado direito superior da tela) digite o item desejado e clique em 

pesquisar. 

E qualquer dúvida, favor entrar em contato através do e-mail. Redesuprimentos@fde.sp.gov.br 

 

 
 
 
 
 

mailto:Redesuprimentos@fde.sp.gov.br
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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO COPED/SUBSECRETARIA Nº 152/2021 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021 

                   

Assunto: Aplicação da Avaliação Diagnóstica de Entrada - ADE 

 

Prezado(a) Senhor(a) Dirigente Regional de Ensino 

 

No contexto do Programa de Recuperação e Aprofundamento, será realizada a primeira Avaliação 

Diagnóstica de Entrada – ADE. 

Como parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, objetiva diagnosticar as principais 

necessidades de aprendizagem dos estudantes , especialmente considerando o contexto da pandemia 

COVID–19 que acarretou prejuízos aos estudantes no desenvolvimento de habilidades necessárias ao bom 

desempenho escolar. Seus resultados darão suporte à definição e continuidade das ações de recuperação 

e aprofundamento, considerando o desenvolvimento das habilidades essenciais. 

A ADE está composta com cadernos de provas para Língua Portuguesa e Matemática, do 1º ano do 

ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, organizada em 8 cadernos diferentes por componente e 

ano/série. 

Para impressão da ADE foi utilizado, como base de dados, o quantitativo de 08/12/20, contendo as 

matrículas realizadas para o ano letivo de 2021. Contempla reserva para DE incluindo  atendimentos 

específicos (indígena, assentamento e quilombola). 

A entrega das provas impressas nas Diretorias de Ensino está prevista para ocorrer até o dia  25 de 

fevereiro. A DE será contatada pelo fornecedor para o respectivo agendamento. Tão logo recebidas, o 

responsável na DE deverá  confirmar a entrega no formulário disponível no 

link     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzG6QH8aIrK0jfm_lmqfay8mOyIYCmkzcrbaa7slw8l0qZ

Sg/viewform 

A aplicação da ADE deverá ser realizada a partir da primeira semana de março, respeitados os 

protocolos de segurança e o percentual diário de alunos com possibilidade de presença, em revezamento, 

de acordo com as fases do Plano São Paulo nas diferentes regiões. 

Os cadernos de prova contam com folha de resposta para utilização do aplicativo Leitor Resposta, 

otimizando a inserção dos resultados na Secretaria Escolar Digital – SED, aberta para este fim até 24 de 

março de 2021. Finda a aplicação e digitação de resultados, estes migrarão para a Plataforma São Paulo 

(CAEd) que, oportunamente, disponibilizará as respectivas devolutivas analíticas e pedagógicas.  

Os PDF dos cadernos de prova (caderno 1) serão disponibilizados na Intranet assim como as orientações 

para aplicação dos anos iniciais do ensino fundamental ( 1º, 2º e 3º ). Ainda, atendendo a pedidos da rede, 

também estarão disponíveis na intranet as provas ampliadas e superampliadas. 

Segue quadro síntese inicial da ADE  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzG6QH8aIrK0jfm_lmqfay8mOyIYCmkzcrbaa7slw8l0qZSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzG6QH8aIrK0jfm_lmqfay8mOyIYCmkzcrbaa7slw8l0qZSg/viewform


9 

 

 

 

Avaliação Diagnóstica de Entrada – 1º EF até 3ª EM 

Cadernos de Prova Impressos Língua Portuguesa, Matemática  

Entrega na DE Até  25 de fevereiro 

Aplicação na Escola a partir da primeira semana de março 

Digitação SED/SARA até 24 de março 

 

Para esclarecimento de dúvidas e ocorrências relacionadas com a entrega da ADE 1, a Diretoria de Ensino 

poderá contatar o e.mail aap@educacao.sp.gov.br     

Agradecemos sua habitual colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO CISE/SUBSECRETARIA - nº 154/2021 

 

                                                                                 São Paulo, 12 de fevereiro de 2021. 

  

  

Assunto: Autoriza a doação de produtos hortifrutigranjeiros  

  

Prezados (as) Dirigentes de Ensino, Diretores de CAF, NCS, Supervisores e Diretores de Escolas da rede 

centralizada do PAE. 

  

  

A COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES, no uso de suas atribuições, 
comunica as Diretorias de Ensino e escolas estaduais pertencentes a gestão Centralizada do Programa de 
Alimentação Escolar, que: 
Considerando o Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020 que determina a retomada das aulas presenciais 
com revezamento de alunos. 

mailto:aap@educacao.sp.gov.br
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Considerando que os produtos hortifrutigranjeiros têm curto prazo de validade (máximo 10 a 15 dias), fica 
autorizada a doação desses produtos aos alunos matriculados nas escolas que não tiveram o consumo 
desejado durante o período previsto, considerando o cardápio e a próxima entrega dos fornecedores. 

Os hortifrutigranjeiros poderão ser doados desde que estejam adequados e seguros para o consumo 
humano. Orientamos que no momento do recebimento dos alimentos, os destinatários confiram a qualidade 
dos alimentos doados. 

 

As doações deverão ser realizadas mediante ao controle, conforme modelo abaixo: 

Diretoria de Ensino Unidade escolar  Produto 
(discriminação) 

Peso (Kg 
ou 
unidade) 

Valor 
(R$) 

Total (R$) 

nome nome         

 
 
Data da Doação___/___/___ 
Nome do aluno:  
Registro de Aluno:  
Assinatura do responsável pela retirada______________________ 

  

  

Dúvidas poderão ser encaminhadas às equipes do DAESC, via teams e por meio dos endereços 

eletrônicos: daesc.cenut@educacao.sp.gov.br, e  daesc.cepae@educacao.sp.gov.br. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:daesc.cenut@educacao.sp.gov.br
mailto:daesc.cepae@educacao.sp.gov.br
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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CITEM- Nº 158 / 2021 

  

 São Paulo, 12 de fevereiro de 2021. 

                 

Assunto: Orientação DE - Distribuição de Chips_ docentes e profissionais da educação     

  

Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores do CIE, Diretores do NIT e PCNP de Tecnologia. 

   

Segue anexa as orientações para distribuição dos chips aos docentes e profissionais da educação 

pelas escolas. Pedimos que encaminhem essas orientações para o trio gestor das escolas.   

 As dúvidas das escolas devem ser encaminhadas às DEs e caso não consigam saná-las, a equipe da 

CITEM orienta as DEs por meio do e-mail chips@servidor.educacao.sp.gov.br. Por gentileza, não 

disponibilizem esse canal às escolas.  

 Informações adicionais:  

 1.  Caso não localize alguma numeração de chip no sistema, não se preocupe, pois estamos 

corrigindo as inconsistências.  

 2.  Em alguns casos o número do chip aparecerá, mas o número de telefone não. Esses casos já 

podem ser vinculados à escola mesmo sem o telefone porque o que importa é o código ICCID do 

CHIP.  

 3.  É a escola de exercício que entrega o chip ao professor. 

 4. Mesmo que o profissional tenha mais que um DI, deverá receber apenas um chip. Neste caso, 

sugerimos considerar o DI 1 do profissional.  

  

Atenciosamente, 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

mailto:chips@servidor.educacao.sp.gov.br
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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/COPED - 2021 – nº 162 

  

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

Assunto: Cronograma integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento, com datas das 
sequências digitais de atividades e avaliações do 1º bimestre 

 

O presente comunicado se destina a divulgar o cronograma integrado do Programa de 
Recuperação e Aprofundamento, mostrando a articulação entre as suas diferentes frentes, assim como as 
datas previstas para a realização das sequências digitais de atividades e avaliações no 1º bimestre.  

O Programa de Recuperação e Aprofundamento contempla diversas frentes, incluindo: 

 Currículo: o foco do que os estudantes devem aprender em 2021 são as habilidades 
essenciais, que foram selecionadas a partir do currículo (Currículo Paulista do 1º ano do 
ensino fundamental até 1ª série do ensino médio, e Currículo Oficial ainda vigente na 2ª e 
3ª séries do ensino médio), tendo sido priorizadas por sua importância para o 
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e considerando o contexto da pandemia. 
Acesse em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista → Materiais → Ensino 
Fundamental ou Ensino Médio → Materiais de apoio → Habilidades Essenciais Rede 
Estadual 2021 

 Materiais: o Aprender Sempre (para todos os anos/séries do ensino fundamental e do 
ensino médio) foi elaborado com o objetivo de apoiar o professor na condução das 
atividades para o desenvolvimento das habilidades essenciais de Língua Portuguesa e 
Matemática. Para o desenvolvimento das habilidades essenciais não contempladas pelo 
Aprender Sempre, o professor continuará contando com os materiais regulares:  

 Currículo em Ação (do 1º ano do ensino fundamental até a 1ª série do 
ensino médio); 

 São Paulo Faz Escola (para 2ª e 3ª séries do ensino médio)  

 

 Sequências digitais de atividades: atividades digitais de Língua Portuguesa e Matemática 
com questões elaboradas a partir do Aprender Sempre, que contribuem para acompanhar, 
com frequência, o desenvolvimento dos estudantes nas habilidades essenciais. A partir 
dessa identificação, das necessidades de aprendizagem dos estudantes, é possível 
elaborar estratégias pedagógicas mais adequadas a cada um. 

 Formação: para apoiar a prática dos professores de Língua Portuguesa e Matemática, 
focadas na utilização do Aprender Sempre, a formação continuada irá ocorrer ao longo de 
2021 de forma que o que é abordado em determinada sequência didática/ de atividades 
sempre será tratado de forma antecipada ao seu cronograma de aplicação pelo professor;  

 Tecnologia: as aulas do Centro de Mídias foram elaboradas a partir das habilidades 
essenciais e dos materiais didáticos - Aprender Sempre e demais materiais regulares.  

 Avaliação: as Avaliações Diagnósticas de Entrada (ADE) e as AAP (Avaliações de 
Aprendizagem em Processo) estarão alinhadas ao cronograma de utilização do material 
didático de forma que permitirão mensurar o desenvolvimento das habilidades ao longo do 
tempo. A frente de avaliação cumpre um papel formativo de identificar ao longo do processo 
as dificuldades e avanços na aprendizagem dos estudantes, fornecendo informações para o 
professor planejar as intervenções pedagógicas.  

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista
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Para mostrar como será a articulação entre esses diferentes elementos no 1º bimestre, elaboramos 
o cronograma integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento, disponível neste link: 
https://drive.google.com/file/d/1qGhBr5yipKe63dtng3M-nwI4iZDIKEvk/view 

No 1º bimestre, para diagnosticar o que os estudantes já sabem e quais são as principais 
habilidades que precisam de apoio para o seu desenvolvimento, estão previstas a Avaliação Diagnóstica de 
Entrada (ADE), a Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP), sequências digitais de atividades (para 
estudantes do 4º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio) e, para os estudantes de anos 
iniciais do ensino fundamental, as sondagens. 

A sondagem se configura enquanto um instrumento que o professor dispõe para conhecer as 
hipóteses que seus estudantes possuem em relação ao Sistema de Escrita Alfabética (SEA). A SEDUC 
produziu orientações mais detalhadas para apoiar as escolas nesse processo, que estão disponíveis neste 
link: https://drive.google.com/file/d/1Z7zwdaFmqD520dKI1QZI1PbHbr16T5RU/view. 

    

A Avaliação Diagnóstica de Entrada contribuirá para identificar o domínio de habilidades essenciais 
por parte dos estudantes no início do ano letivo. 

Já as sequências digitais de atividades realizadas ao longo do bimestre serão elaboradas a partir 
das habilidades essenciais desenvolvidas com apoio do Aprender Sempre trabalhadas até o momento da 
avaliação. 

Por fim, a Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP) irá contribuir para identificar o quanto os 
estudantes avançaram no desenvolvimento das habilidades essenciais do 1º bimestre. 

Esses instrumentos seguirão o seguinte cronograma: 

 

Instrumento de 
avaliação ou 

sequência digital de 
atividades 

Anos/séries 
contemplados 

Período de 
aplicação 
previsto 

Quais habilidades serão 
acompanhadas 

Sondagem Inicial (anos 
iniciais) 

1º ao 5º ano Até 26/2 Habilidades do currículo 
que se referem a aquisição 
da base alfabética. 

Avaliação Diagnóstica 
de Entrada (ADE) 

1º ano do ensino 
fundamental até 3ª série 
do ensino médio 

1 a 19 de 
março 

Avalia as habilidades 
essenciais do currículo do 
percurso anterior. 

Sequência digital de 
atividades 1 

4º ano do ensino 
fundamental até 3ª série 
do ensino médio 

8 a 26 de 
março 

Sequência didática/de 
atividades 1 do Aprender 
Sempre. 

Avaliação de 
Aprendizagem em 
Processo 

1º ano do ensino 
fundamental até 3ª série 
do ensino médio 

22 de março a 
9 de abril 

Avalia as habilidades 
essenciais do 1º bimestre 
do currículo.  

Sequência digital de 
atividades 2 

4º ano do ensino 
fundamental até 3ª série 
do ensino médio 

5 a 16 de abril Sequência didática/de 
atividades 2 e 3 do 
Aprender Sempre. 

https://drive.google.com/file/d/1qGhBr5yipKe63dtng3M-nwI4iZDIKEvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGhBr5yipKe63dtng3M-nwI4iZDIKEvk/view
https://drive.google.com/file/d/1Z7zwdaFmqD520dKI1QZI1PbHbr16T5RU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7zwdaFmqD520dKI1QZI1PbHbr16T5RU/view
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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  

(19) 3803 1603 
desum@educacao.sp.gov.br 

PROTOCOLO 

(19) 3803 1649 
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  

(19) 3803 1362 / 3803 1628 

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 

ADELMO DA SILVA – PCNP CONVIVA 
adelmosilva@professor.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 

CLEMILSON FERREIRA PINTO - PCNP Língua Portuguesa clemilsonf@professor.educacao.sp.gov.br 

CRISTINE ELIZABETH B BIONDO – ED. ESPECIAL cristine.biondo@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: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
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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 janetenery@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 

PEDRO QUERO REIMÃO – PCNP Física pedroquero@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 

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 

 

mailto:emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:everilda.lopes@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:daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br
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
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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. 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
https://www.yammer.com/educacao.sp.gov.br/#/Threads/Search?search=%23conectados&hashtag_id=44457295872
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PEDAGÓGICO 

  

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 
 

PROGRAMAÇÃO ATPC Semana 15 a 19/02 e Reunião de trabalho PC-PAC-PCNP 
 

 

Considerando o Comunicado EFAPE de 05/02/2021 (vide anexo) que trata da atualização de 

atividades relacionadas às ATPC e às formações do Programa de Recuperação e 

aprofundamento, encaminhamos a programação das ATPC da próxima semana (15 a 19/02) para os 

segmentos EF - Anos Iniciais, EF - Anos Finais e EM. 

 

Observações: 

A- Salientamos a importância de orientarem os professores das suas Unidades Escolares para que 
não se percam nos horários e canais/links das formações. 
 

B- Lembramos a informação que consta na pág. 10 do Comunicado EFAPE 05/02/2021: Programa de 
Recuperação e Aprofundamento para Língua Portuguesa e Matemática: 
 

 

1.Informações a respeito das reuniões de trabalhos de Língua Portuguesa e Matemática 

As reuniões de trabalho (PC, PCNP e PAC) ocorrem pelo menos uma semana antes das formações 

com os professores durante as ATPC. O objetivo destas será orientar os profissionais da Educação sobre 

as temáticas das ATPC da semana (visão geral) e apresentar a eles o roteiro de planejamento que será 

desenvolvido na ATPC da escola. 

 

As reuniões de trabalho seguem a seguinte rotina: 

• Quinzenalmente transmissão ao vivo pelo canal Gestão; 

• Segunda Feira: Anos Finais e EM – Matemática, às 8h30 e – Língua Portuguesa às 09h15; 

• Terça Feira: Anos Iniciais – intercalado Língua Portuguesa e Matemática, às 13h30. 

 

Observação: Vocês sempre deverão consultar o cronograma de reuniões de trabalho 

(https://drive.google.com/file/d/1kdBHKTSqEI1fl71Aet5YNM7xJbJgIXDT/view), 

uma vez que, eventualmente poderão ocorrer em dias de semana diferentes devido a feriados.  

https://drive.google.com/file/d/1kdBHKTSqEI1fl71Aet5YNM7xJbJgIXDT/view
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Nesse sentido, destacamos: 

 

Reunião para EF- Anos Iniciais: PC e PCNP (programação disponível em: 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/profissionais/prog-prof-21-02-12.pdf) 

 

Assunto  

Reunião de trabalho 

PC + PCNP 

EF - Anos Iniciais 

Data para transmissão 

aos professores  

Matemática 

 Sequência Didática 2, Vol. 1 

12/02 - 13h30 - APP CMSP   

Canal Gestão 

22/02 

 

 

Reunião para EF (Anos Finais) e EM: PC, PAC e PCNP (programação disponível em: 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/profissionais/prog-prof-21-02-19.pdf) 

 

Assunto  

Formação dos 

Formadores  

PC + PAC + PCNP 

EF (Anos Finais) e EM 

Data para transmissão 

aos professores 

Língua Portuguesa 

Sequência Didática 3 - Vol. 1 – 

2021  

19/02 - 09h15 - APP CMSP 

Canal Gestão 
24/02  

Matemática 

Sequência Didática 3 - Vol. 1 – 

2021  

19/02 - 08h30 - APP CMSP 

Canal Gestão 
25/02  

  

Grata, 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/profissionais/prog-prof-21-02-12.pdf
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/profissionais/prog-prof-21-02-19.pdf
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ANOS INICIAIS 
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Anos Finais e Ensino Médio 
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BOLETIM COPED Nº 04 

 

 
 

Link: https://drive.google.com/file/d/1c9uNHlkKRWwvz2BMkbe0yTcsYdkjA1Hm/view 
 
 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1c9uNHlkKRWwvz2BMkbe0yTcsYdkjA1Hm/view
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Modelo: https://drive.google.com/file/d/1IVLvTqO4qGkrfK3FlVs3TALyhGd-HM7E/view 
 
Manual Remanejamento: https://drive.google.com/file/d/1UBFahJTeJ0-0yQuKn1AP7e4DxR4RB8Ib/view 
 
 

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1IVLvTqO4qGkrfK3FlVs3TALyhGd-HM7E/view
https://drive.google.com/file/d/1UBFahJTeJ0-0yQuKn1AP7e4DxR4RB8Ib/view
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Portal da Campanha: https://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia-saiba-mais/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia-saiba-mais/
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Boletim Informativo DSG nº 04: https://drive.google.com/file/d/1ISD6kCxJzMHUwNW228oTuPuERs-6MogQ/view 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ISD6kCxJzMHUwNW228oTuPuERs-6MogQ/view
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RECURSOS HUMANOS 

 

  

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 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, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

 

 
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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A PORTA DO LADO 

 

"É quando um vizinho estaciona o carro muito encostado ao seu na garagem. Em vez de 

simplesmente entrar pela outra porta, sair com o carro e tratar da sua vida, você bufa, pragueja, esperneia e 

estraga o que resta do seu dia. 

Eu acho que esta história de dois carros alinhados, impedindo a abertura da porta do motorista, é 

um bom exemplo do que torna a vida de algumas pessoas melhor, e de outras, pior.  

Tem gente que tem a vida muito parecida com a de seus amigos, mas não entende por que eles 

parecem ser tão mais felizes. Será que nada dá errado pra eles? Dá aos montes. Só que, para eles, entrar 

pela porta do lado, uma vez ou outra, não faz a menor diferença.  

O que não falta neste mundo, é gente que se acha o último biscoito do pacote. Que "audácia" 

contrariá-los! São aqueles que nunca ouviram falar em saídas de emergência: fincam o pé, compram briga e 

não deixam barato. Alguém aí falou em complexo de perseguição? Justamente. O mundo versus eles. 

 Eu entro muito pela outra porta e, às vezes, saio por ela também. É incômodo, tem um freio de mão 

no meio do caminho, mas é um problema solúvel. E como esse, a maioria dos nossos problemões podem 

ser resolvidos assim, rapidinho. Basta um telefonema, um e-mail, um pedido de desculpas, um deixar barato. 

Eu ando deixando de graça... Pra ser sincero, vinte e quatro horas têm sido pouco pra tudo o que eu tenho 

que fazer, então não vou perder ainda mais tempo ficando mal-humorado.  

Se eu procurar, vou encontrar dezenas de situações irritantes e gente idem; pilhas de pessoas que 

vão atrasar meu dia. Então eu uso a "porta do lado" e vou tratar do que é importante de fato. Eis a chave do 

mistério, a fórmula da felicidade, o elixir do bom humor, a razão porque parece que tão pouca coisa na vida 

dos outros dá errado. " 

Quando os desacertos da vida ameaçarem o seu bom humor, não estrague o seu dia... Use a porta 

do lado e mantenha a sua harmonia. E lembre-se, o humor é contagiante - para o bem e para o mal - 

portanto, sorria, e contagie todos ao seu redor com a sua alegria.  

A "Porta do lado" pode ser uma boa entrada ou uma boa saída... experimente! 

(Drauzio Varela) 
 


