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GABINETE  

 

 

 

 

 
Atendimento na Diretoria de Ensino – Atendimento Presencial Externo 

 

O funcionamento da Diretoria de Ensino para atendimento ao público continua ocorrendo no horário 

das 10h às 16h. Porém, a entrada continua controlada na recepção, com atendimento por 

agendamento.   

 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes, preferencialmente via e-mail ou 

telefone.  

   

  Público externo: pais, alunos e demais – atendimento por agendamento. 

 

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   

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
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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 

EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br 

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA everilda.lopes@educacao.sp.gov.br 

FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA – FILOSOFIA/SOCIOLOGIA foliveira@professor.educacao.sp.gov.br 

FERNANDA MARIA CODOGNO – PROJETOS ESPECIAIS Fernanda.codogno@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 

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 – MATEMÁTICA 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 

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:adelmosilva@professor.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:clemilsonf@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:everilda.lopes@educacao.sp.gov.br
mailto:giselelima@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:janetenery@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:castroregina@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
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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 

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 

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.  

 

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. 

 

mailto:keli.santos@educacao.sp.gov.br
mailto:luciana.nogueira@educacao.sp.gov.br
mailto:marcos.bastos@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:raquel.rodrigues02@educacao.sp.gov.br
mailto:rita.goncales@educacao.sp.gov.br
mailto:sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br
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 

 

Seguem as programações das ATPC da próxima semana (21 a 25/06/2021) 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; 

-assistam a quantidade de ATPC conforme sua carga horária. 

 

 

Vale lembrar que, segunda-feira, dia 21 de junho, serão desenvolvidas as reuniões de 

trabalho de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio com os PC, PCNP e PAC, visando orientar os profissionais da 

Educação sobre as temáticas das ATPC da próxima semana (visão geral), e apresentar a eles o 

roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola na Semana B. Para obter o 

roteiro com a atividade de planejamento, 

acessem https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS. 

 

Segue o cronograma das próximas reuniões de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
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EF (Anos Finais) e EM – PC, PCNP e PAC 
 

 
  

Segunda-feira 
21/06 

  
8h30 às 9h15 

  
Matemática 

(Anos Finais e EM) 

Recuperação e Aprofundamento - 
Matemática - EFAF/EM- SEI 

Canal Gestão 

  
Segunda-feira 

21/06 

  
9h20 às 10h05 

  
Língua Portuguesa 
(Anos Finais e EM) 

  

Recuperação e Aprofundamento - 
Língua Portuguesa - EFAF/EM- SEI 

Canal Gestão 
  

  
Segunda-feira 

21/06 

  
10h10 às 10h55 

  
Ciências da Natureza 

(Anos Finais e EM) 

Recuperação e Aprofundamento - 
Ciências da Natureza - 9º ano EF e 

3ª série EM 
Canal Gestão 

  
 

Terça-feira, dia 22 de junho, será desenvolvida a reunião de trabalho de Matemática dos 

Anos Iniciais com os PC e PCNP, visando orientar os profissionais da Educação sobre as 

temáticas das ATPC da próxima semana (visão geral), e apresentar a eles o roteiro de 

planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola na Semana C – 1º agrupamento. Para 

obter o roteiro com a atividade de planejamento, 

acessem https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS 

 

 

EF- Anos Iniciais – PC, PCNP 
 
 

Terça-feira 
22/06 

13h30 às 14h15 Matemática 
(Anos Iniciais) 

SD 1, vol. 3 
Canal Gestão 

 

  
  
  

Grata, 
 
 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
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ANOS INICIAIS 
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ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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BOLETIM SEMANAL DA SUBSECRETARIA Nº 335 - EFAPE 

(Informações também já enviadas por e-mai) 

 

Prezados(as) Gestores(as) e Professores(as) Coordenadores(as), 

  

Seguem informações da EFAPE disponíveis no Boletim Semanal da Subsecretaria nº 

335/2021 para conhecimento e ampla divulgação a todos da Unidade Escolar: 

  

IV – EFAPE - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1. BANCO DE TALENTOS | CHAMADA EFAPE - Interessados: Profissionais do Quadro do 

Magistério 

2. CÁTEDRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ─ MINICURSOS DA SEMANA - Interessados: Público 

3. COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS | UM ESTUDO COM OS EDUCADORES DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – Interessados: Educadores 

4. FORMAÇÃO: DESVENDANDO FERRAMENTAS: AVA-EFAPE – Interessados: Profissionais 

do Quadro do Magistério (gravação disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=LosaR2LGEI4) 

5. PROGRAMAÇÃO DAS ATPC E DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS FORMAÇÕES DO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO PARA SEMANA DE 21 A 25 DE 

JUNHO DE 2021 - Interessados: Dirigentes, equipes de Supervisão de Ensino, equipes do Núcleo 

Pedagógico, equipes gestoras das escolas e professores(as) 

6. PROGRAMAÇÃO | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP - Interessados: Todos 

servidores 

7. PERCURSO JORNADA FORMATIVA - Interessados: Todos servidores 

 Atenciosamente, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LosaR2LGEI4
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CRONOGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO – Alterações 

 

Prezados(as) Gestores(as) e Professores(as) Coordenadores(as), 

  

A COPED no Boletim Semanal da Subsecretaria nº 335/2021 informa sobre a alterações 

do cronograma integrado de Recuperação e Aprofundamento – 2º bimestre e o período  de 

aplicação das sequências digitais de atividades e AAP: 

  

V - COPED - COORDENADORIA PEDGÓGICA 

O Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 2º bimestre, disponível 

em https://drive.google.com/file/d/1iIph7vv9Q0_JgUYhW4FR_35ZoaP9I__3/view, foi atualizado 

para melhor atendimento às necessidades da rede. 

 Essas alterações foram realizadas a partir de devolutivas apresentadas por profissionais 

da rede sobre a quantidade de atividades realizadas no mesmo período pelos estudantes, 

incluindo as sequências digitais de atividades, avaliações e ações para a implementação do Novo 

Ensino Médio, dentre as quais se destaca o período de manifestação de interesse dos alunos da 

1ª série do ensino médio quanto à escolha de itinerários formativos para o ano próximo. 

 As alterações realizadas foram as seguintes: 

  

Sequências Digitais de Atividades - SD 

Suprimimos uma das sequências digitais de atividades (SD). Em vez de realizarmos a SD 

4 e a SD 5, no 2º bimestre apenas realizaremos a SD 4, a partir de 12 de julho. Destacamos que, 

além de poder ser realizada durante o período letivo, será uma atividade que poderá ser realizada 

pelos estudantes também durante o período de férias (de 16 a 30 de julho). 

 Consequentemente, foram alteradas as Sequências Didáticas/de Atividades do Aprender 

Sempre contempladas nesta nova SD 4: 

• Anos iniciais do ensino fundamental: SD4 contemplará Sequências Didáticas 2, 3, 4 e 5 do 

Volume 2 de Língua Portuguesa, e Sequência Didática 3 de Matemática. 

https://drive.google.com/file/d/1iIph7vv9Q0_JgUYhW4FR_35ZoaP9I__3/view
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• Anos finais do ensino fundamental e ensino médio: SD4 contemplará as Sequências de 

Atividades 2, 3 e 4 do Volume 2 de Língua Portuguesa e Matemática. 

  

Além disso, foram realizadas correções nas sequências do Aprender Sempre apontadas 

nas notas de rodapé do Cronograma Integrado que são contempladas por cada sequência digital 

de atividades. 

▪ SD2 contempla Sequência de Atividades 2 e 3 do Volume 1 

▪ SD3 contempla Sequência de Atividades 4 do Volume 1 e Sequência de Atividades 1 do 

Volume 2 de Língua Portuguesa e Matemática 

  

Além disso, destacamos que houve ampliação do período de aplicação das SD1, SD2 e 

SD3 até 28 de junho de 2021. 

  

Quanto à Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP 2 

• Alteração da previsão de aplicação anterior em duas semanas, expandindo o período para 

três semanas, no período de 21 de junho até 9 de julho. 

• Para a 1ª série do ensino médio, não será realizada 2ª AAP de Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza, apenas Língua Portuguesa e Matemática, para que os estudantes 

possam priorizar a manifestação de interesse nos itinerários formativos do novo Ensino 

Médio. 

  

Atenciosamente, 
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SEGUNDA SONDAGEM (MAPA DE CLASSE)  – Todas Escolas de Anos Iniciais 

 

Prezados(as) Gestores(as), 

Segue abaixo a informação sobre a 2ª sondagem do Sistema de Escrita. 

 

CRONOGRAMA SEGUNDA SONDAGEM   

Público alvo: Equipe Gestora dos Anos Iniciais   

 

Complementando o Comunicado Externo Conjunto nº 323 de 05/05/2021 sobre a 

aplicação de instrumento para a segunda sondagem das hipóteses relativas ao desenvolvimento 

do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), pelos alunos, informamos:   

• Data de aplicação: o sistema para digitação da 2ª sondagem 2021 foi aberto em 24/05/2021 e 

permanecerá disponível até 18/06/2021.   

• Data de lançamentos: considerar o período de 27/02/2021 a 18/06/2021 para lançar o número 

de dias letivos, faltas dos estudantes e número de horas de ATPC.   

• Prazo final: dia 28/06/2021, para consolidação e fechamento.   

Esclarecemos que as ATPC devem corresponder às duas semanais que os docentes dos 

anos iniciais do ensino fundamental cumprem, conforme legislação vigente.   

Quanto à aplicação, reforçamos a orientação já enviada que, para um bom diagnóstico, a 

sondagem exige aplicação presencial, portanto, respeitando o revezamento de alunos, ela 

deverá ser aplicada a todos presencialmente. Excepcionalmente, para casos nos quais os alunos 

estiverem impossibilitados de comparecer à escola, a sondagem poderá ser aplicada 

remotamente desde que mediada pelo acompanhamento do professor que utilizará os meios 

tecnológicos disponíveis na atuação do mesmo junto aos seus alunos.  

 Atenciosamente,  
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BOLETIM COPED Nº 18 

 

 

Informação nº 1: 1ª Reunião de Acompanhamento Pedagógico Formativo do 

Roteiro 008 na Unidade Escolar (21/jun a 25/jun) 

 

 

O Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo (APF), iniciado em Jan/2021, com foco na 

melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, chega ao seu roteiro 

008, que será desenvolvido durante o período 21/06 a 09/07.  

Importante ressaltar que o processo formativo que permeia o projeto possui como característica 

marcante a colaboração. Note a organização do fluxo no trecho abaixo para compreender esta 

questão:  

“No dia 10/06 os Supervisores Ponto Focal (SPF) do Acompanhamento Pedagógico Formativo 

participaram de uma formação conduzida pela Equipe Central do Acompanhamento Pedagógico 

sobre o roteiro 008. Nela - além de receberem o roteiro na íntegra puderam trocar experiências e 

aprofundar sobre um dos temas do roteiro: a estratégia de Observação de Sala de Aula enquanto 

prática formativa. Os SPF a partir dessa formação realizarão o desdobramento dela com os 

Professores Coordenadores do Agrupamento de Unidades Escolares (PCAE), preparando-os para 

o apoio e desenvolvimento dos Professores Coordenadores (PC) das escolas. Esse é um ciclo 

constante que - somado às rotinas de apoio do Técnico do Acompanhamento Pedagógico (TAP) 

aos SPF - visa apoiar o desenvolvimento dos PCAE para melhor atuação em cada uma de suas 

escolas.” 

Durante a primeira semana de aplicação do roteiro na unidade escolar (21 a 25/06), os PCAE 

abordarão a execução de três momentos junto dos PC, que contam também com o apoio do trio 

gestor, sendo eles:  

Momento I - Fortalecer a construção de parceria do PC com os professores por meio de 

planejamento das ações para a realização da observação de sala de aula, com foco nos 

combinados estabelecidos e na devolutiva com o professor por meio do diálogo formativo. 

• Neste primeiro momento, o trabalho do PCAE se desenvolverá em duas etapas:  

a) sensibilizar e alinhar - retomando a importância da observação da sala de aula como prática 

formativa e diagnosticando a realidade escolar frente à temática; e  
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b) planejar a ação de observação de sala de aula - buscando o desenvolvimento de uma agenda 

de observação em conjunto com o estabelecimento de uma parceria formativa entre PC e 

professor por meio de uma abordagem cordial que assegure corresponsabilização, empatia e a 

estruturação de uma devolutiva que favoreça o desenvolvimento do professor com foco na 

aprendizagem dos estudantes.  

Momento II - Acompanhar a aplicação da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP - 21/jun 

a 09/jul, conforme atualização do Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento 

realizada em 15/06/21), apoiando o PC na implementação do planejamento. 

• Neste segundo momento, o trabalho do PCAE estará pautado na retomada dos pontos 

estratégicos elencados durante o processo de planejamento detalhados no roteiro 007 para, 

principalmente, impulsionar o engajamento dos estudantes na realização da avaliação e garantir 

maior participação nesta 2ª AAP.  

Momento III - Apoiar o PC da escola no planejamento quanto à melhoria da participação dos 

estudantes na execução da Sequência Didática 04 (12 a 15/07) e Apoiar o PC da escola no 

planejamento e implementação das estratégias de divulgação dos itinerários formativos para os 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio (15/06 a 08/07). 

• Neste terceiro momento, o PCAE deverá - a partir da participação dos estudantes na Sequência 

Digital 04 e do diálogo promovido com os professores no roteiro 007 sobre a Sequência Digital 03 

- apoiar o PC no planejamento de estratégias para que a participação dos estudantes na edição 

da SD 04 a ser realizada no período de 12 a 15/07 seja ampliada. O PCAE também deverá - 

alinhado ao Supervisor de Ensino - apoiar o PC na implementação de estratégias para incentivar 

que mais de 80% dos estudantes da 1ª série do ensino médio 5 realizem a manifestação de 

interesse quanto a Itinerário Formativo que desejam cursar no próximo ano letivo (2ª série). 

É muito importante que o Dirigente de Ensino e os SPF atualizem com frequência as equipes de 

Supervisão e do Núcleo Pedagógico sobre as demandas a serem trabalhadas pelos PCAE com as 

Unidades Escolares (UE), criando um espaço de planejamento conjunto para que um possa 

auxiliar o outro no suporte pedagógico às escolas. Todos exercem um papel fundamental: o 

núcleo pedagógico na condução das ações formativas com professores e PC; a equipe de 

Supervisão responsável pelo apoio à gestão escolar de toda a escola; e o PCAE, que é o 

profissional que se soma ao Supervisor de Ensino da UE com foco no desenvolvimento e apoio ao 

PC para o planejamento e implementação das ações pedagógicas indicadas nos roteiros do APF.  

Desejamos um excelente trabalho!  

COPED 
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Informação nº 2: LIVE - 16ª Edição da OBMEP 

 

 

Convidamos a todos para participar da live referente à 16ª Edição da OBMEP, que será realizada 

no próximo dia 23 de junho às 14h30min, pelo Canal Gestão via Centro de Mídias.  

Durante a live serão apresentados os objetivos do programa, exemplos de estudantes da Rede 

Estadual que foram contemplados em edições anteriores e serão esclarecidas dúvidas da rede 

sobre a aplicação das provas, a qual inicia-se no dia 28 de junho até 03 de agosto.  

Contamos com sua participação e solicitamos ampla divulgação.  

Para dirimir dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail: 

coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br .  

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM/ Equipe Curricular de Matemática 

 

 

 

 

 

 

mailto:coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 3: Programa Alfabetização Ambiental - 3° Diálogo 

 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo (SEDUC) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), considerando a 

incumbência do Poder Público na responsabilidade de promover a educação ambiental formal e 

não formal em todos os níveis de ensino - artigo 225 da Constituição Federal - e de promover a 

Política Estadual de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780/2007 e regulamentada pelo 

Decreto nº 63.456/2018, que coloca a Educação Ambiental como componente essencial e 

permanente da educação, devendo estar presente em âmbito estadual e municipal, de forma 

articulada e continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos.  

Dando continuidade às ações de formação,o 3º Diálogo está previsto para o dia 24 de junho de 2021, 

das 15h00 às 16h00, no Canal Gestão. O encontro terá como foco a abordagem teórica da linha 

temática "Resíduos Sólidos" e a socialização de experiências de escolas da rede estadual de ensino.  

O Diálogo é direcionado aos PCNP de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais e das áreas 

de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive Interlocutores de Educação Ambiental; 

Professores das redes estadual e municipal; Professores Coordenadores, Diretores e Vice-

Diretores das unidades escolares. Contamos com o apoio das 91 Diretorias de Ensino na 

divulgação da iniciativa para as unidades escolares das suas regiões. 

Reforçando que, diferente do que executamos em 2019, o Programa em 2021 visa contribuir com 

o processo de formação dos profissionais da rede abordando conteúdos teóricos, trazendo 

novidades acerca das temáticas (Resíduos Sólidos e Conservação da Biodiversidade) e 

possibilidades de trabalho com os estudantes do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).  

No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização 

Ambiental – Edição 2021, via CMSP, que retomou o seu contexto e apresentou as duas linhas 

temáticas que serão trabalhadas neste ano: Conservação da Biodiversidade e Resíduos Sólidos. 

A apresentação e os materiais podem ser consultados neste link: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0  

No dia 27 de abril de 2021 houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada à temática 

Resíduos Sólidos. Você poderá consultar a 2ª apresentação neste link: 

http://www.youtube.com/watch?v=WpfHcknTqSs&list=PLVQuVp2yRKeJlVlpPKriWa0_WegGFwBUi&index=2 

COPED/DECEGEP/CEIAI, CEFAF e CEM 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0
http://www.youtube.com/watch?v=WpfHcknTqSs&list=PLVQuVp2yRKeJlVlpPKriWa0_WegGFwBUi&index=2
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Informação nº 4: Instituto de Cultura Contemporânea – ICCO 

 

 

Haja vista os desafios vivenciados no ano de 2020, e objetivando auxiliar ainda mais o 

desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, disponibilizamos o acesso ao projeto 

#Almanaquedacasa que prevê programação on-line de literatura, teatro, cinema e música, no qual 

os gêneros artísticos se articulam em apresentações musicais; videoaulas e videoconferências; 

mostra audiovisual e experimentos cênicos on-line, e uma programação específica denominada: 

“Prosa do vestibular” com videoaulas sobre os livros dos vestibulares da Fuvest e Unicamp.  

A programação “Memória Afetiva” e “Quarador de Imagens” estão disponíveis no link: 

https://www.youtube.com/channel/UCu34W9uWCMJL4OOH6JbCgmw  do canal do Youtube da 

Casa de Cultura do Parque.  

Ressaltamos que os vídeos que compõem o referido material convergem com as propostas 

trazidas nos materiais elaborados pela SEDUC-SP, razão pela qual acreditamos que, quando 

articulados de modo a atender às necessidades dos estudantes, colaborarão com o processo de 

aprendizagem, consolidando e/ou retomando saberes. 

Contamos com o apoio das 91 Diretorias de Ensino na divulgação para as unidades escolares das 

suas regiões.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do e-mail: 

coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br .   

COPED/DECEGEP/CEFAF 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCu34W9uWCMJL4OOH6JbCgmw
mailto:coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br
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RECURSOS HUMANOS 

 

  

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL  

 

Os servidores nascidos no mês de JUNHO deverão realizar o recadastramento anual até o 

dia 30/06. 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.  

 

 



36 

 

 

 

                        
ADMINISTRAÇÃO 

 

  

CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

  
 
BOLETIM SEMANAL SUBSECRETARIA Nº 334/2021 – Prazos ainda vigentes 
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