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GABINETE

DECRETO Nº 65.849, DE 6 DE JULHO DE
Altera a redação do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a retomada das aulas
e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 e institui o Sistema de Informação e
Monitoramento da Educação para COVID-19, e dá providências correlatas

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Considerando a
recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, da Secretaria da Saúde (Anexo);
Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, os efeitos adversos à segurança, ao bemestar e à proteção das crianças e adolescentes com a suspensão de aulas e demais atividades presenciais
por longos períodos, bem como o aprimoramento da capacidade operacional das unidades de ensino no
território estadual no contexto de enfrentamento à pandemia de COVID-19;
Considerando a necessidade constante de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, passam
a vigorar com a redação seguinte:
I - o "caput" do artigo 1º:
"Artigo 1º - A retomada das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública estadual de
ensino, bem como no âmbito das instituições privadas de ensino, observará as disposições deste decreto.";
(NR)
II - o artigo 3º: "Artigo 3º - Durante a vigência da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881,
de 22 de março de 2020, as aulas e demais atividades presenciais nas unidades de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio localizadas no território estadual respeitarão os parâmetros seguintes:
I - observância de distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes escolares,
inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer atividades;
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II - planejamento das atividades em conformidade com a capacidade física da unidade escolar, admitindose o escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos;
III - monitoramento de risco de propagação da COVID-19, observadas as orientações do Ministério da Saúde
e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde.";
(NR)
III - o artigo 4º:
"Artigo 4º - Em instituições de ensino superior, as aulas e demais atividades presenciais deverão observar
a mesma limitação de ocupação de espaços de acesso ao público aplicável ao setor de serviços, conforme
o Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021.
Parágrafo único - Observados os protocolos sanitários, o disposto no "caput" deste artigo não se aplica às
atividades:
1. teóricas e práticas dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia, biomedicina, saúde
coletiva, saúde pública e medicina veterinária;
2. práticas curriculares dos demais cursos."; (NR)
IV - o artigo 7º: "Artigo 7º - A Secretaria da Educação poderá, mediante ato próprio:
I - convocar servidores para a prestação de atividades presenciais em seus respectivos locais de trabalho;
II - editar normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.". (NR)
Artigo 2º - O artigo 3º do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescido de
parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único - A capacidade física a que alude o inciso II deste artigo deverá considerar a área disponível
para desenvolvimento de aulas e atividades presenciais.".
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
a que se refere o Decreto nº 65.849, de 6 de julho de 2021
Nota Técnica Centro de Contingência do Coronavírus
À vista do parecer técnico apresentado pelo Secretário da Educação, com apoio da Comissão Médica
instituída pela Resolução SEDUC nº 25, de 2021, e a partir do monitoramento dos dados constantes do SIMI
e do SIMED (instituído pelo Decreto nº 65.384/2020), possível tecer as considerações seguintes.
De acordo com as informações estratégicas em saúde coligidas desde a retomada das aulas e atividades
presenciais nas unidades de ensino localizadas no Estado, notou-se que os casos acumulados entre
crianças de 0 a 9 anos representam apenas 2,8% do total; na faixa etária de 10 a 19 anos, a taxa é de 6,1%.
O número de óbitos por COVID-19 entre 0 e 19 anos corresponde a 0,2% do número total de óbitos. Nos
Municípios em que as atividades presenciais escolares foram retomadas, não foi percebido aumento da
incidência de casos, tampouco da mortalidade (Lichand, G; Dória, C.a A.; Cossi, J.; Leal-Neto, O.,2021).
De acordo com o Segundo Boletim Epidemiológico da Educação¹, a incidência de casos prováveis, entre 3
de janeiro e 1º de maio de 2021, foi de 98 casos para cada 100 mil pessoas vinculadas à rede estadual,
representando incidência trinta e uma vezes menor do que aquela observada na população em geral. Esses
dados confirmam estudos científicos segundo os quais: a) a incidência de COVID-19 em crianças e
adolescentes é consideravelmente menor do que em adultos; b) esse público apresenta, em grande parte,
quadros leves ou assintomáticos (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021); c) crianças e adolescentes
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pouco contribuem para a transmissão do vírus (Viner; Russel; Croker et al, 2020; Ludvigsson, 2020, Tönshoff
et al., 2021).
Permanecer com as escolas abertas e seguras para o desenvolvimento de aulas e atividades presenciais,
ainda durante a pandemia de COVID-19, é medida essencial para garantir a aprendizagem e a manutenção
da segurança física e mental de crianças e jovens.
A pandemia em questão já dura quase 1 ano e meio e, cada vez com mais robustez de dados, diferentes
estudos nacionais e internacionais alertam para os danos da ausência de atividades presenciais nas escolas
ao longo deste período. No Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que mais de
5 milhões de crianças e jovens brasileiros não tiveram acesso à educação durante a pandemia e alerta ainda
que este é o pior nível dos últimos 20 anos².
A pandemia impediu avanços na aprendizagem como também gerou retrocessos. Estudo recente
demonstrou que, mesmo com o ensino remoto em 2020, os estudantes brasileiros aprenderam apenas cerca
de 25% do esperado³. Em relação ao impacto na saúde física e mental de crianças e jovens, os dados
também são alarmantes.
O Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) publicou recentemente relatório4 em que constam os
resultados de uma pesquisa feita com 68 mil jovens brasileiros para avaliar os efeitos da pandemia sobre
suas vidas. Esses resultados mostram que 6 de cada 10 jovens relataram ter sentido ansiedade e feito uso
exagerado de redes sociais durante a pandemia, 51% disseram que sentiram exaustão ou cansaço, 40%
tiveram insônia ou distúrbios de peso e 17% indicaram ter desenvolvido depressão como resultado direto
ou indireto da pandemia.
Nessa conjuntura destaca-se, primeiramente, que os profissionais da educação encontram-se dentre o
público elegível para a imunização contra a COVID-19, conforme calendário do Programa Estadual de
Imunização-PEI.
Em segundo lugar, o monitoramento dos casos de COVID-19 reportados pelas escolas é realizado desde o
início do ano através do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a COVID-19- SIMED.
Tal medida confere maior segurança às atividades presenciais, sobretudo para os profissionais da educação,
que se encontram em faixa etária de maior risco relativo de contágio e transmissão da doença comparada
à faixa etária discente.
Diante deste cenário, em reunião no dia 15 de junho de 2021, o Centro de Contingência do Coronavírus
entendeu viável a ampliação do atendimento presencial de estudantes nas unidades escolares do Estado
de São Paulo, a partir do início do segundo semestre de 2021. Assim, em linha com as orientações da OMS5
e dos Ministério da Saúde6 e da Educação7 , este centro recomenda que as aulas e atividades presenciais,
no atual contexto de enfrentamento da pandemia de COVID-19, no Estado observe: distanciamento físico
de no mínimo 1 metro entre as pessoas, e planejamento das atividades de modo a evitar aglomerações,
considerando-se a capacidade física (áreas cobertas) de cada unidade de ensino, garantidos todos os
demais Protocolos Setoriais da Educação.
Especificamente no ensino superior, em que os discentes pertencem a faixa etária mais avançada, este
centro recomenda que, à exceção dos cursos da Área da Saúde e das atividades práticas curriculares dos
demais cursos, sejam observadas as restrições de atividades aplicáveis ao setor de serviços, conforme
disciplinado no Plano São Paulo e suas atualizações.
Por fim, faz-se necessário reforçar que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo deverá continuar
observando a evolução dos casos de COVID-19 no Estado, a fim de que o desenvolvimento das atividades
presenciais nas escolas ocorra de forma sempre segura para os professores, demais trabalhadores da
educação, estudantes e suas respectivas famílias.
Paulo Menezes
Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus
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¹ Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/boletim--epidemiologico-da-educacao/>
²
Disponível
em:
[https://www.nytimes.com/2021/06/26/world/americas/latin-america-pandemiceducation.html?referringSource=articleShare]
³ Disponível
pandemia/]
4

em:

[https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/estudo-perda-de-aprendizagem-na-

Disponível em: [https://atlasdasjuventudes.com.br/juven-tudes-e-a-pandemia-do-coronavirus/]
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Organização Mundial de Saúde. Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19
resurgences
or
similar
public
health
crises.
Disponível
em:
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467>
6

Ministério da Saúde. Orientações para Reabertura das Escolas da Educação Básica de Ensino no Contexto
da
Pandemia
da
COVID-19.
Disponível
em:
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1116677/reabertura_escolas_educacao_basica_ensino_covid19.pdf>
7

Ministério da Educação. Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas
Escolas
de
Educação
Básica.
Disponível:
https://www.gov.br/mec/ptbr/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
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RESOLUÇÃO SEDUC - 59, de 7-7-2021
Dispõe sobre a retomada presencial das atividades laborais no âmbito da rede pública estadual de ensino
e dá providências correlatas
O Secretário da Educação do Estado de São Paulo considerando:
- a prerrogativa concedida ao Secretário da Educação, por meio do Decreto 65.384, de 17-12-2020, para
autorizar as aulas e demais atividades presenciais nas unidades escolares, inclusive com a convocação de
profissionais;
- os termos do Decreto 65.597, de 26-03-2021, que reconheceu como essenciais as atividades
desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
- os termos do inciso II do artigo 3º do Decreto 64.879, de 20-03-2020, que dispõe que os responsáveis por
atividades essenciais as executarão nos termos de atos próprios da respectiva Secretaria;
- os termos do Decreto 65.849, de 06-07-2021, que altera a redação do Decreto 65.384, de 17-12-2020;
Resolve:
Artigo 1º - Todos os profissionais da educação da rede pública estadual que estiverem em regime de
teletrabalho deverão passar a cumprir sua carga horária ou jornada de trabalho integralmente em regime
presencial após aplicação da segunda dose ou dose única de vacina para Covid19 e decorrido o prazo de
14 dias de imunização.
Parágrafo único. Os profissionais da educação que optaram por não se imunizarem no prazo originalmente
definido no calendário de vacinação local para a segunda dose do grupo ao qual pertence deverão cumprir
sua carga horária ou jornada de trabalho em regime presencial.
Artigo 2º - O teletrabalho, para os profissionais da educação da rede pública estadual, poderá ser autorizado
nas seguintes hipóteses:
I - nos casos em que houver suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada
por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, enquanto acometida
pela doença;
II - nos casos em que o profissional fizer parte de grupo de risco e não puder ser vacinado, conforme
prescrição médica.
Artigo 3º - Os órgãos centrais, as Diretorias Regionais de Ensino e as unidades escolares deverão zelar
pelo cumprimento dos protocolos de saúde, visando a prevenção e mitigação da disseminação da Covid19.
Artigo 4º - Ficam mantidas as férias dos docentes no período previsto no calendário escolar.
Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelas Diretorias Regionais de Ensino e pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo.
Artigo 6º - Ficam revogados as disposições em contrário, em especial:
I - artigo 11 da Resolução Seduc 11, de 26-01-2021; e
II - parágrafo único do artigo 1º das Disposições transitórias da Resolução Seduc 11, de 26-01-2021.
Artigo 7º - As disposições desta resolução aplicam-se a partir de sua publicação aos órgãos centrais e a
partir de 12-07- 2021 para as unidades escolares da rede pública estadual.
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COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES
Portaria Normativa CISE-32, de 12-7-2021
Dispõe sobre transferência de recursos para aquisição de produtos de higiene íntima menstrual pelas APMs
com recursos do PDDE Paulista, no âmbito da Ação Dignidade Íntima, nos termos da Resolução Seduc 56,
de 21-6-2021, Resolução Seduc-60, de 8-7-2021 e dá providências correlatas
O Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, considerando:
- o Decreto estadual 65.797, de 18-06-2021;
- a Resolução Seduc 56, de 21-06-2021;
- a Resolução Seduc 60, de 08-07-2021;
Resolve:
Artigo 1° - Esta Portaria estabelece os critérios a serem observados para aquisição e distribuição de produtos
de higiene íntima menstrual para as estudantes matriculadas na rede estadual.
Artigo 2º - Os produtos de higiene íntima deverão ser adquiridos e distribuídos de acordo com a necessidade
das estudantes a serem atendidas, mediante consulta aos responsáveis legais, quando couber.
Parágrafo Único - Os produtos de higiene íntima deverão atender a uma das especificações a seguir:
1 - Absorvente higiênico íntimo;
2 - Outros produtos de higiene menstrual;
Artigo 3º - Para o descarte adequado dos produtos de higiene íntima, far-se-á a aquisição de saco
descartável, sempre que necessário.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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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
desum@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1603
PROTOCOLO

desumsp@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1649

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA

desumnfi@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1649

desumnad@educacao.sp.gov.br
desumnom@educacao.sp.gov.br
desumcrh@educacao.sp.gov.br

RECURSOS HUMANOS

desumnap@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1362 / 3803 1628
INFORMAÇÕES

ESCOLARES,

desumcaf@educacao.sp.gov.br
desumncs@educacao.sp.gov.br

desumnfp@educacao.sp.gov.br

MATRÍCULA,

desumcie@educacao.sp.gov.br
desumnrm@educacao.sp.gov.br

TECNOLOGIA

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

(19) 3803 1648

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
EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS

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
emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
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EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA

everilda.lopes@educacao.sp.gov.br

FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA –

foliveira@professor.educacao.sp.gov.br

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA
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
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

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 –

silvana.silva01@educacao.sp.gov.br

MATEMÁTICA
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

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
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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.

12

PEDAGÓGICO

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO

PROGRAMAÇÃO ATPC
Considerando o Boletim 338_EFAPE, seguem as programações das ATPC da próxima semana (12
a 15/07/2021) 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.

Grata,
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ANOS INICIAIS
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ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO
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BOLETIM SEMANAL SUBSECRETARIA Nº 338/2021

Prezados (as) Gestores (as),

Seguem informações apresentadas no Boletim Semanal da Subsecretaria nº 338/2021 COPED/EFAPE/CMSP/CONVIVA.
A saber:
Boletim_338_COPED:
1. PLANTÃO DE DÚVIDAS - NOVO ENSINO MÉDIO - ESCOLAS PARTICULARES
2. NÃO COMPARECIMENTO – NCOM
3. FECHAMENTO DE NOTAS E FREQUÊNCIA DO 2º BIMESTRE E RENDIMENTO DOS
CURSOS SEMESTRAIS DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2021
4. DOCUMENTO ORIENTADOR DO CONSELHO DE CLASSE/ANO/SÉRIE
5. DOCUMENTO ORIENTADOR DA RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE JULHO DE 2021
Boletim_338_EFAPE
1. ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES – CURSO: COMPUTADOR DO PROFESSOR
2. MAPEAMENTO

SOCIOEMOCIONAL

DE

EDUCADORES

–

CONCLUSÃO

DA

PESQUISA
3. PROGRAMA COMPUTADOR DO PROFESSOR – AULA 6
4. CRONOGRAMA INTEGRADO DAS ATPC E DAS FORMAÇÕES DE RECUPERAÇÃO E
APROFUNDAMENTO
5. PROGRAMAÇÃO I PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP
Boletim_338_CMSP
1. CRONOGRAMA DE LIVES - 07 A 16.07.2021
Boletim_338_CONVIVA
1. USO E FUNÇÃO DO CHAT DO CMSP

Atenciosamente,
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BOLETIM COPED Nº 21

Informação nº 2: Foco na 1ª Reunião de Acompanhamento Pedagógico
Formativo do Roteiro 009 na Unidade Escolar (12 a 15/07)
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Informação nº 3: Kits de Material Escolar 2021 - Questionário
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Informação nº 4: Webinar objeto 2 – PNLD 21 e demais esclarecimentos para
compreensão dos órgãos regionais e das unidades escolares
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Links Disponíveis:
https://drive.google.com/file/d/1k_Hp75lqWpxF0cOL7fu0X2R2kZ7aZCkp/view?usp=sharing
https://bit.ly/inscricaowebinarobjeto2
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Informação nº 5: Programa Escola + Segura em ERRD (Formações já realizadas
e cronograma das próximas Trilhas Formativas dos Profissionais da Educação
e dos estudantes)

41

42

43

Informação nº 6: Aprender Valor

Links Disponíveis:
https://www.youtube.com/watch?v=xiNzrkVmVpk
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https://www.youtube.com/watch?v=lBrzNgXbvPo

Informação nº 7: Concurso “Cartografia para crianças” – Prêmio Lívia de
Oliveira 2021

45

Links Disponíveis:
https://www.mapasdecriancas.com/sobre
https://www.youtube.com/watch?v=UHJ_Uwolw3Y
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Formação LGPD
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RECURSOS HUMANOS

CRH- CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Conforme Boletim Semanal da Subsecretaria nº 337/2021, de 1-7-2021:
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NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇ ÃO DE PESSOAL

RECADASTRAMENTO ANUAL

Os servidores nascidos no mês de JULHO deverão realizar o recadastramento anual até o dia
31/07. 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
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – Comunicado

4.
Infraestrutura das cozinhas e despensas
Com o objetivo de atualizar o diagnóstico a respeito da infraestrutura das cozinhas e despensas das
unidades escolares do sistema de gestão centralizado, solicitamos que preencham o questionário
através do link abaixo até 16/07/2021:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5mP6oDbIeiTh8mW1ioXAvLxUYrwvBLfjP74nPG88zfSj6a
Q/viewform
Para acessar o link é necessário logar com o e-mail utilizando o domínio servidor.educacao.sp.gov.br
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