
 
 

               INFORMATIVO SEMANAL 
            DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUMARÉ 

 

ANO 2021 - Nº 42 – DE 16 A 19 DE NOVEMBRO 

PAUTA: GAB/NPE/CRH/CAF  – REVISÃO E EDIÇÃO: AT/GAB 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Elisete Aparecida Flório da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

 



2 

 

 

 

                     
                 

SUMÁRIO 

  
 

GABINETE  

   RESOLUÇÃO SEDUC 122, DE 12-11-2021 .................. ..................................................................... 3 

   PORTARIA CGRH – 19, DE 12-11-2021 ................................. .......................................................... 4 

   ATENDIMENTO NA DE – ATENDIMENTO PRESENCIAL EXTERNO .................................................. 5 

   PLATAFORMA CONECTADOS – PORTAL DE ATENDIMENTO DA SEDUC......................................... 7 

   CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDUC – 0800 ............................................................................. 7 

    

  PEDAGÓGICO 

   NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO ....................................................................................................... 8 

      PROGRAMAÇÃO ATPC – SEMANA DE 07 A 12-11-2021 E ATUALIZAÇÕES DAS FORMAÇÕES .... 8 

         ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO ......... ...................................................................................... 9 

         GRADE ATPC – LINGUA INGLESA ........................................................................................... 12 

         ATUALIZAÇÃO DAS ATPC DE  02 DE NOVEMBRO ................................. .................................. 14 

      CIRCULAR 150/2021 – APROFUNDAMENTO CURRICULAR DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS ... . 15 

         ATUALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES PREVISTAS PARA NOVEMBRO 2021 ... ............................... 17 

      BOLETIM SEMANAL SUBSECRETARIA Nº 357, SUBSECRETARIA/COPED/EFAPE/CMSP ............ 19 

         SUBSECRETARIA ................................................................................... ................................. 22 

         COPED .................................................................................................... ................................ 28 

         EFAPE .................................. .................................................................................................. 34 

         CMSP ........................................................................................................................ .............. 44 

                                                              

RECURSOS HUMANOS 

   NAP – NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL .....................................................................  45 

         RECADASTRAMENTO ANUAL ................................................................................................. 45 

 

ADMINISTRAÇÃO 

   CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA ....................................... 46 

      COMUNICADO FDE/SEDUC NOV/2021 – REDE DE SUPRIMENTOS ............................................ 46 

      DAESC – AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .. ....... 47 

      COMUNICADO PARA AS ESCOLAS – PORTAL DE ATENDIMENTO ............................................. 47 

      RELAÇÃO GESTORES DOS CONTRATOS DESUM ..................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

                                                                                                                                              

GABINETE  

 

 

 

RESOLUÇÃO SEDUC 122, de 12-11-2021 – DOE 13-11-2021 – Seção I p. 25 

Acrescenta dispositivo na Resolução SE 19, de 2-4-2015, que dispõe sobre postos de trabalho de Professor 

Coordenador nas escolas do Programa Ensino Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

O Secretário da Educação do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 

continuidade da implementação do Programa Ensino Integral, instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 

4-1-2012, e considerando a importância da política de melhoria da qualidade do ensino, em todos os 

segmentos da educação básica  

Resolve:  

Artigo 1º - O artigo 4º da Resolução SE nº 19, de 02 de abril de 2015, passa a vigorar acrescido de § 4º, com 

a seguinte redação: 

"§4º - O Professor Educação Básica II designado no posto de trabalho de Professor Coordenador, em escola 

que atende os anos iniciais do Ensino Fundamental, cuja unidade tenha aderido ao Programa Escola Ensino 

Integral - PEI, terá prioridade de permanência na função de Professor Coordenador Geral dos Anos Iniciais 

junto ao referido programa, desde que esteja em efetivo exercício na data-base de adesão ao programa." 

(NR)  

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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PORTARIA CGRH 19, de 12-11-2021 – DOE 13-11-2021 – Seção I p. 25 

Altera a Portaria CGRH nº 18, de 09 de novembro de 2021, que estabelece procedimentos e cronograma do 

processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2022.  

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, considerando a necessidade 

de adequar datas, prazos e procedimentos do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 

2022, de que trata que o disposto na Resolução SE 72, de 13-10-2020, expede a presente Portaria:  

Artigo 1º - Ficam alterados os dispositivos da Portaria CGRH nº 18, de 09 de novembro de 2021, na seguinte 

conformidade:  

I - O “caput” e os incisos I e III do artigo 2º:  

“Artigo 2º - Antecedendo o processo inicial, as unidades escolares e Diretorias de Ensino, no uso de suas 

competências, deverão realizar os seguintes procedimentos:  

I - 26/11/2021 – Escolha de unidade escolar para docentes classificados em escolas que aderiram ou 

integram o Programa Ensino Integral e que não permanecerão atuando no referido Programa, no ano letivo 

de 2022, independentemente do motivo;  

[...] 

 III - 29/11/2021– Atribuição de Projetos e Programas da Pasta, exceto o Programa Ensino Integral, que 

ocorrerá conforme calendário próprio, bem como a indicação de docentes para a designação dos Professores 

Coordenadores e Vice-Diretores nas escolas de ensino regular, cuja designação se concretizará no dia 26 de 

janeiro de 2022.” (NR)  

II - O parágrafo único do artigo 3º: 

 “Artigo 3º - ...................  

Parágrafo único. O docente contratado que seja reconduzido ou tenha atribuída a carga horária em Projetos e 

Programas da Pasta, deverá manifestar interesse no saldo de aulas, para fins de participação na sessão de 

atribuição de aulas regulares e consequente manutenção do projeto em sua carga horária.” (NR)  

Artigo 2º - O artigo 2º da Portaria CGRH nº 18, de 09 de novembro de 2021, fica acrescido de §4º na seguinte 

conformidade:  

“§ 4º - A Atribuição do Projeto de Assistência ao Currículo – PAC deverá ser realizada durante o processo 

inicial de atribuição de classes e aulas, de acordo com o previsto na Resolução Seduc nº 4, 11 janeiro de 

2021, para fins de atribuição de carga suplementar do titular de cargo ou complementação da carga horária 

dos docentes não efetivos e contratados.” (NR) 

 Artigo 3º - 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 está ocorrendo no horário das 

8h às 18h, todavia, seguindo os Protocolos Sanitários.  

 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes: atendimento presencial, via e-

mail ou telefone.  

   

  Público externo: pais, alunos e demais – atendimento presencial ou telefone.  

 

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 

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

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA everilda.lopes@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: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
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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 

ANA CLÁUDIA CASTILHO ALVAREZ ana.castilho2@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 

ELIZÂNGELA ROSA BASSICHETTI elisangela.rosa@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 

ROSANGELA DOS SANTOS SANTANA MIRANDA rosangela.miranda@educacao.sp.gov.br  

 

 

 

mailto:foliveira@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:Fernanda.codogno@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:ana.castilho2@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:elisangela.rosa@educacao.sp.gov.br
mailto:everaldo.martins@educacao.sp.gov.br
mailto:flavia.elias@educacao.sp.gov.br
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:rosangela.miranda@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 

 

 
PROGRAMAÇÃO ATPC – Semana de 16 a 18/11/2021 e atualização das formações 

Considerando os Boletins EFAPE recebidos, seguem as programações das ATPC da próxima semana (16 a 

18/11/2021) para os segmentos 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. 

B. Em anexo segue o Boletim EFAPE que trata das gravações das ATPC de 02/11/2021. 

Segue o cronograma da próxima reunião de trabalho: 

  
EF (Anos Iniciais) 

 
Conforme consta no cronograma integrado, na data mencionada abaixo será desenvolvida a reunião de 

trabalho com os PC, PCNP visando orientá-los sobre as temáticas das ATPC da próxima semana (visão 

geral), além de apresentar o roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola. 

 

PC, PCNP  

Terça-feira 
16/11 

13h30 às 14h15 Matemática 
(Anos Iniciais) 

Recuperação e Aprofundamento - 
Matemática - EFAI 

Canal Desenvolvimento Profissional 1 

  
  
  
  
   
 

 Atenciosamente, 
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ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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CIRCULAR Nº 150/2021 – Aprofundamento Curricular dos Itinerários Formativos 

 

Senhores(as) Diretores(as) e Professores(as) Coordenadores(as), 

  

Seguem abaixo, a circular nº 150/2021 que convoca PCs para reunião de trabalho e o comunicado 

que traz o cronograma das próximas ações para o Novo Ensino Médio: 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores abaixo relacionados para 

reunião de trabalho que tratará do Aprofundamento Curricular dos Itinerários Formativos.  

 

Data Horário Local Público Alvo 

 
 
 
 
 
 

18/11/2021 

 
 
 
 
 
 

8h às 17h 

 
 
 
 
 
 

Diretoria de 
Ensino 

Município Sumaré 
• Escolas de Tempo Parcial: participam os 

PCs do Ensino Fundamental (Anos 
Finais) e do Ensino Médio somente das 

escolas que contam com os dois 
segmentos.  

 
Observações: 

1. A escola que não conta atualmente com 
o PC do Ensino Médio deverá participar 

o Vice-diretor. 
2. Escola que possui apenas o segmento 

EF-Anos Finais não participa. 

• Escolas de Tempo Integral: participa 
apenas o PCG do Ensino Médio 

 
 
 
 
 
 

19/11/2021 

 
 
 
 
 
 

8h às 17h 

 
 
 
 
 
 

Diretoria de 
Ensino 

Municípios Hortolândia e Paulínia 
• Escolas de Tempo Parcial: participam os 

PCs do Ensino Fundamental (Anos 
Finais) e do Ensino Médio somente das 

escolas que contam com os dois 
segmentos.  

 
Observações: 

1. A escola que não conta atualmente com 
o PC do Ensino Médio deverá participar 

o Vice-diretor. 
2. Escola que possui apenas o segmento 

EF-Anos Finais não participa. 

• Escolas de Tempo Integral: participa 
apenas o PCG do Ensino Médio 

   

 
Atenção:   

1-   Para melhor aproveitamento do tema e das atividades que serão apresentadas/realizadas ao longo doa 

dia, solicitamos aos participantes que:  
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• realizem a leitura antecipada dos documentos que seguirão anexados ao e-mail, especialmente dos 

MAPPAS CNT/MAT e CHS/LGG;  

• tragam impressos os MAPPAS CNT/MAT e CHS/LGG.  

• caso queiram, poderão trazer notebook com os arquivos salvos (Currículo, MAPPAS, caixinha de 

ferramentas e modelos de plano de aula).   

2-   Durante a formação será obrigatório o uso de máscaras e recomendamos que os participantes tragam a 

sua garrafinha de água e o seu lanche.  

3-   Em virtude do espaço físico, solicitamos que seja seguido o cronograma que consta no quadro acima, ou 

seja, dia 18/11 - escolas de Sumaré e 19/11 - escolas de Hortolândia e Paulínia.  

 

 

 

 

Lembramos que a Circular nº 150/2021 e todo o material foi enviado no e-mail 

das escolas no dia 12/11/2021.  
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BOLETIM SEMANAL DA SUBSECRETARIA Nº 357/2021 – SUBSECRETARIA/COPED/EFAPE/CMSP 

 

Prezados(as) Gestores(as), 
 
  

Seguem, para conhecimento e providências, as informações pedagógicas apresentadas no Boletim 

Semanal da Subsecretaria nº 357/2021 – SUBSECRETARIA/COPED/EFAPE/CMSP.  

Obs.: Considerando que a versão original direciona algumas informações apenas às equipes da DE, 

os boletins SUBSECRETARIA, COPED, EFAPE e CMSP foram adaptados para envio das informações que 

também competem à escola. 

A saber: 

Boletim_357_Subsecretaria 

1. Calendário de vacinação de jovens de 12 a 17 anos  
2. Tecnologia e Inovação  

Boletim_357_COPED 

1. SARESP 2021 – Lives CMSP e Plano Logístico de Entregade Materiais – 1ª Etapa  
2. AAP 3 - Prorrogação  
3. AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA - 2021 aos estudantes com Deficiência Visual  
4. Chamada de Artigos para Publicação 

das “Práticas Pedagógicas e Metodologias de Ensino das Modalidades de Ensino e Atendimento Espe
cializado – 2ª  

Boletim_357_EFAPE 

1. Formação Desvendando Ferramentas: Canva   
2. Livro acessívelde Moacyr Scliaré o tema de novembrodo Clube de Leitura “Gato Preto”  
3. ATPC – Educação Especial  
4. Atualização das ATPC de 2 de novembro  
5. Atualização das Formações previstas para novembro de 2021  
6. Educação SP promoveestudo com Mapeamento Socioemocional dos Profissionais da Rede  
7. Programação | Profissionais da Educação – CMSP  

Boletim_357_CMSP 

1. Lives 
  

 
 Atenciosamente, 
 

 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5NjY1YjQ2LWU1ZmYtNDRmNi1hYjhlLTE5MTBmNmNlY2RjOAAQAOeX6K%2BlS3tDtImedgY0GNU%3D#x__bookmark1
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5NjY1YjQ2LWU1ZmYtNDRmNi1hYjhlLTE5MTBmNmNlY2RjOAAQAOeX6K%2BlS3tDtImedgY0GNU%3D#x__bookmark3
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5NjY1YjQ2LWU1ZmYtNDRmNi1hYjhlLTE5MTBmNmNlY2RjOAAQAOeX6K%2BlS3tDtImedgY0GNU%3D#x__bookmark5
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5NjY1YjQ2LWU1ZmYtNDRmNi1hYjhlLTE5MTBmNmNlY2RjOAAQAOeX6K%2BlS3tDtImedgY0GNU%3D#x__bookmark6
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5NjY1YjQ2LWU1ZmYtNDRmNi1hYjhlLTE5MTBmNmNlY2RjOAAQAOeX6K%2BlS3tDtImedgY0GNU%3D#x__bookmark7
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5NjY1YjQ2LWU1ZmYtNDRmNi1hYjhlLTE5MTBmNmNlY2RjOAAQAOeX6K%2BlS3tDtImedgY0GNU%3D#x__bookmark8
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

  

RECADASTRAMENTO ANUAL  

 

 

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

dia 30/11. 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 FDE/SEDUC NOVEMBRO/2021 
ASSUNTO: REDE DE SUPRIMENTOS 

 
  

Interessados: Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores de CAF e Diretores de Unidades 

Escolares 

 

Assunto: Abertura da rede de suprimentos - NOVEMBRO/ 2021 

 

Informamos que a Rede de Suprimentos está disponível para aquisições durante o mês de 

novembro, conforme cronograma abaixo. 

As Atas disponíveis para aquisição são das famílias de Papelaria, Alimentícios e Informática. 

A ata de Higiene e Limpeza, está em fase final de licitação e em breve estará disponível para 

aquisição. 

Neste período, poderão ser utilizados os recursos do PDDE Paulista para fazer as aquisições dos 

produtos de Higiene e Limpeza, sendo necessário que o preço negociado seja igual ou inferior ao praticado 

na Rede de Suprimentos, respeitando todas as etapas para aquisições através do PDDE, conforme Decreto 

nº 64.644/19.  

Cabe ressaltar que a orientação para as escolas sobre a aquisição via PDDE Paulista deve ser 

pontual, conforme a urgência de cada escola, e deve ser orientada pela Diretoria de Ensino, avaliando caso a 

caso. 

  

Desta forma, apresentamos o cronograma de abertura para os próximos meses de 2021: 

  

Famílias de itens Período de aquisição Mês 

Gêneros Alimentícios 

03 a 10/11/2021 NOVEMBRO Informática 

Papelaria 

Higiene e limpeza 

01 a 06/12/2021 DEZEMBRO 
Gêneros Alimentícios 

Informática 

Papelaria 

  
Dúvidas, deverão ser encaminhadas à equipe da Rede de Suprimentos na FDE no e-

mail: redesuprimentos@fde.sp.gov.br. 

mailto:redesuprimentos@fde.sp.gov.br
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 DAESC – AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

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, os seguintes assuntos:  

  

  

1. Em continuidade às ações de complementação do Programa de Alimentação Escolar informadas nos 

Boletins  semanais nº 348, 349 e 350, informamos o que segue:  

Refeição Extra: A partir de 04/11/2021 estará disponível na SED o ambiente para que as escolas realizem 

o  controle do fornecimento da refeiçãoextra (marmita).  

Segue abaixo o link do tutorial para acesso:  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1VYyIj4t2XB6eGec2h8icjuA9bSSqq-pP?usp=sharing 

 

 

 
1. COMUNICADO PARA AS ESCOLAS – PORTAL DE ATENDIMENTO 
 

 
Interessados: Dirigentes Regionais de Ensino,  
  
  
Prezados,  
  
Visando aprimorar a comunicação entre as escolas estaduais, as Diretorias de Ensino Regionais e o Órgão 

Central, realizamos alterações recentes no Portal de Atendimento.  

Foram incluídos novos novos assuntos, especialmente relacionados à prestação de serviços de transporte, 

alimentação, limpeza e aos profissionais de autocuidado (cuidadores), bem como novas categorias e 

subcategorias de ocorrências, possibilitando um maior detalhamento dos problemas relatados pelas 

Unidades Ecolares para as Diretorias de Ensino.  

Uma vez inseridas no Portal de Atendimento, as ocorrências serão automaticamente listadas para a fila de 

atendimento da respectiva Diretoria de Ensino a qual a unidade escolarestá sob jurisdição. O atendimento a 

essas  ocorrências deve seguir o fluxo normal de atendimento aos chamados abertos por meio do Portal, e 

será monitorado pela Chefia de Gabineteda Secretaria da Educação.  

Esta ação tem por objetivo subsidiar as Diretorias de Ensino para que possam, ao analisar o conjunto 

das ocorrências recebidas, entender quais as empresas que prestam os serviços com a qualidade 

https://drive.google.com/drive/folders/1VYyIj4t2XB6eGec2h8icjuA9bSSqq-pP?usp=sharing
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desejada. Sendo assim, os gestores de contrato e os ordenadores de despesa deverão utilizar essas 

informações como base para notificar as empresas que apresentem qualquer tipo de irregularidade na 

execução dos contratos, a fim de prevenir problemas relacionados à prestação de serviços nas escolas.  

Para abrir novas ocorrências no Portal de Atendimento, as unidades escolares deverão acessar:  

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/ e selecionar o Perfil de Professor ou Servidor de Escola, para que 

então registrem a ocorrência utilizando essas marcações:  

 

Perfil: Professor ou Servidor de Escola  

Assunto da Ocorrência: Selecionar um dos assuntos listados abaixo 

 Categoria: Selecionar uma das categorias listadas abaixo 

Subcategoria: Selecionar a subcategoria correspondente à categoria previamente selecionada  

 

  
Assunto da Ocorrência  Categoria  Subcategorias  

  
Alimentação  

Problemas com  empre
sas 
 terceirizadas  

  
Atraso na entrega  

Alimentação  Contaminação  Contaminação  

  
Alimentação  

Problemas com  empre
sas  
terceirizadas  

  
Desatendimento  

  
Alimentação  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de EPI para funcionários  

  
Alimentação  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas   

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de insumos para a execução do  
objeto  

  
Alimentação  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de pagamento dos funcionários  

  
Alimentação  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais - outros  

  
Alimentação  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Falta de produto  

  
Alimentação  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Má qualidade do serviço  

Danos estruturais  Utilidades  
públicas  

Falta de abastecimento de água -
 Infraestrutura  

  
Danos estruturais  

  
Utilidades  
públicas  

Falta de abastecimento de água –
 Problema  Concessionária  

Danos estruturais  Utilidades  
públicas  

Fiação antiga/queda de energia  

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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Limpeza  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Desatendimento  

  
Limpeza  

Problemas  
com  
 empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de EPI para funcionários  

  
Limpeza  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais - Falta de insumos para 
a execução do objeto  

  
Limpeza  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de pagamento dos funcionários  

  
Limpeza  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais - outros  

  
Limpeza  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Má qualidade do serviço  

Profissional de Apoio no  
 autocuidado - Cuidador  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Desatendimento  

Profissional de Apoio no   
autocuidado - Cuidador  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Oferta do material previsto no contrato  

Profissional de Apoio no  
 autocuidado - Cuidador  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Pontualidade do funcionário  

Profissional de Apoio no  
 autocuidado - Cuidador  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Má qualidade do serviço  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com   
empresas  
terceirizadas  

  
Desatendimento  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
  falta de EPI para funcionários  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de pagamento dos funcionários  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais - outros  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Pontualidade do funcionário  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Má qualidade do serviço  

Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Situação de conservação do veículo  
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Transporte de alunos com   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Transporte EMTU (LIGADO)  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Desatendimento  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de EPI para funcionários  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de insumos para a execução do ob
jeto  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais - falta de insumos para 
a execução do objeto  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais -
 falta de pagamento dos funcionários  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

Descumprimento de obrigações  
contratuais - outros  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Pontualidade do funcionário  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Má qualidade do serviço  

Transporte de alunos sem   
necessidades especiais  

Problemas  
com  empresas  
terceirizadas  

  
Situação de conservação do veículo  

 

Atenciosamente, 

CHEFIA DE GABINETE / SUBSECRETARIA 
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RELAÇÃO DE GESTORES DOS CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUMARÉ A 

PARTIR DE 03/11 - Reiteração 
 
 

Informamos a relação com o nome dos gestores dos contratos da Diretoria de Ensino vigente a partir 

de 03/11/2021 e frisamos, novamente, que os Diretores de Escola são os fiscais dos respectivos contratos: 

 

 
 

OBJETO EMPRESA GESTOR/COGESTOR CONTATO 

TRANSPORTE 
S.T.P. 

MOBILIDADE 

G - LUCRÉCIO 
 

C- JÚNIOR 

lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1360 

orsi.junior@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1607 

TRANSPORTE ROSOLEN 
G - LUCRÉCIO 

 
C - JÚNIOR 

lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1360 

orsi.junior@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1607 

TRANSPORTE EMTU LIGADO G - THIARA 
desumcaf@educacao.sp.gov.br 

(19) 3803-1649 

ELEVADOR SYSTEC G - JÚNIOR 
orsi.junior@educacao.sp.gov.br 

(19) 3803-1607 

TELEFONE VIVO 
G- HENRIQUE 

C - INARA 

desumnfi@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1642 
(19) 3803-1623 

MERENDA 
HORTOLÂNDIA 

TORRES 

 
 

G - RENATA 
 

C - NOELI  

desumnut@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1651 

desumncs@educacao.sp.gov.br 
(19)3803-1361 

OVOS 
HORTOLÂNDIA 

TROPICAL 
G - RENATA 

 
C - THIARA 

   desumnut@educacao.sp.gov.br 
                 (19) 3803-1651 
     desumcaf@educacao.sp.gov.br 
                 (19) 3803-1649 

 
TEMPEROS 

HORTOLÂNDIA  

CONFRUTY 
G - RENATA 

 
C - THIARA 

      desumnut@educacao.sp.gov.br 
                 (19) 3803-1651 

desumcaf@educacao.sp.gov.br 
                 (19) 3803-1649 

HORTIFRUTI 
HORTOLÂNDIA 

CONFRUTY 
G - RENATA 

 
C - THIARA 

desumnut@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1651 

desumcaf@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1649 
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MERENDA 
SUMARÉ 

PREFEITURA DE 
SUMARÉ 

G - RENATA 
 

C - HENRIQUE 

desumnut@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1651 

desumnfi@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1642 

MERENDA 
PAULÍNIA 

PREEITURA DE 
PAULÍNIA 

G - RENATA 
 

C - HENRIQUE 

desumnut@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1651 

desumnfi@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1642 

CUIDADOR ZELO 
G - LUCRÉCIO 

 
C - ELIANA 

lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1360 

desumat@educacao.sp.gov.br 
                   (19) 3803-1652 

CUIDADOR LIFE 
G - LUCRÉCIO 

 
C - ELIANA 

lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1360 

desumat@educacao.sp.gov.br 
                   (19) 3803-1652 

CUIDADOR ASSEJ 
G - LUCRÉCIO 

 
C - ELIANA 

lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1360 

desumat@educacao.sp.gov.br 
(19) 3803-1652 

LIMPEZA VIDASERV G - LUCRÉCIO 
lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 

(19) 3803-1360 

LIMPEZA MULTISERVICE G - LUCRÉCIO 
lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 

(19) 3803-1360 

LIMPEZA CLEAN4 G - LUCRÉCIO 
   lucrecio.veita@educacao.sp.gov.br 
                  (19) 3803-1360 

 
 

 
Atenciosamente, 
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