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Informação nº 1: Projeto Grêmio no Centro de Mídias e 
CONVIVA-SP - 2021 

 
 
Temos a satisfação de anunciar o projeto Grêmio no Centro de Mídias e CONVIVA-SP – 2021, que 

visa fomentar o protagonismo estudantil e a otimização da convivência escolar, por meio de uma 

grande plataforma de comunicação, troca de experiências e pautas formativas que auxiliarão os 

estudantes gremistas a implementar as ações do Grêmio em suas unidades escolares. 

 

Com o intuito de apoiar os profissionais da Rede Estadual quanto à implementação dos novos cargos 

das Equipes de Coordenação Gremistas – 1º e 2º Coordenadores de Relações Sociais CMSP e 

CONVIVA-SP – apresentamos os objetivos e as atribuições deste novo agente da gestão democrática 

nas unidades escolares, articulado com o modelo de ensino híbrido e com a proposta de uma escola 

acolhedora, solidária e colaborativa. 

 

Pedimos gentilmente que façam o encaminhamento dos dois documentos a seguir aos seus 

respectivos destinatários, para que sejam lidos durante o Planejamento Anual 2021 – entre os dias 

01 a 05 de fevereiro de 2021 – de modo que possam planejar e nos ajudar na tarefa de 

implementação do projeto. 

 

Para mais esclarecimentos e informações, entre em contato pelo e-mail 

colegiados@educacao.sp.gov.br . 

 

• Documento 1: 

Carta aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, PCNP, Equipes Gestoras, POC e Articuladores 

do Grêmio Estudantil nas UE 

• Documento 2: 

Carta aos Professores e Equipes Gestoras das UE 

 

COPED/DECEGEP/CEART/Equipe Gestão Democrática – CMSP – CONVIVA-SP 
 
 

mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/EUjWBx3oV_pMsrNMJyp-6ncBsp69YHgLwVBGyGbFS6WEJA?e=5Pk4zJ
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/EUjWBx3oV_pMsrNMJyp-6ncBsp69YHgLwVBGyGbFS6WEJA?e=5Pk4zJ
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/EUS5A0YrWeNOlk-bSj1X1tcBiN2zHXX2QQ9USVts2rsfQg?e=7ZG7J0
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Informação nº 2: Retificação do Calendário para o Processo 
Anual de Eleição do Grêmio Estudantil 

 
O Presente documento é uma sugestão, podendo ser adaptado, conforme as necessidades e 
peculiaridades de cada Região e/ou localidade, exceto as datas limite de início (08/02) e de 
encerramento (14/05). 
 

Devido ao adiamento do início do Ano Letivo, o Processo Eleitoral do Grêmio Estudantil também 

deverá sofrer alterações em seu Calendário. 

O início do Processo passará a contar a partir do dia 08 de fevereiro e seu término se estenderá até 

o dia 14 de maio, para inserção dos Projetos Gremistas e cadastro dos Estudantes no SGGE (Sistema 

de Gestão do Grêmio Estudantil), na SED. 

A Assembleia Geral dos Estudantes poderá ocorrer até o dia 09 de março (NÃO ESQUEÇAM de que 

os representantes dos estudantes para o Conselho de Escola devem ser eleitos também nessa 

assembleia). 

Para que todas as chapas tenham tempo para se organizar e fazer suas campanhas, pedimos que o 

Pleito Principal ocorra entre os dias 22 de março a 09 de abril e, caso seja necessário um segundo 

pleito, que venha a ocorrer entre 22 e 30 de abril. 

 

Sugestões para Processo Eleitoral do Grêmio Estudantil, em formato on-line 

Para melhor oportunizar o aprendizado para o desenvolvimento da consciência cívica para a 

democracia e ao exercício da cidadania, orientamos que todo o Processo Eleitoral do Grêmio 

Estudantil de 2021 seja elaborado e realizado em formato on-line. 

 

1º Passo: A Assembleia Geral dos Estudantes 

No último ano, a comunidade escolar se habituou ao uso de ferramentas para realização de grandes 

reuniões on-line. 

Propomos que a Assembleia seja agendada como um evento em plataforma digital (YouTube, Zoom 

etc.) que permita grandes públicos. 

Para proceder às votações, durante a Assembleia, sugerimos o uso de Formulários (Google ou 

Microsoft) ou do site https://www.mentimeter.com/how-to , que permite aclamação via nuvem e 

votação. 

https://www.mentimeter.com/how-to
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Pedimos a gentileza de sua atenção e colaboração, para: 

Durante a Assembleia Geral do Estudantes, os Articuladores dos Grêmios, Vice-Diretores e POC 

precisam se pronunciar, explicando a criação da nova função (1º e 2º Coordenadores de Relações 

Sociais CMSP e Conviva-SP) e o perfil que se espera para ela, solicitando que seja procedida a 

modificação no Estatuto do Grêmio Estudantil de cada Unidade Escolar, de modo que esteja em 

consonância com o Estatuto Estadual do Grêmio Estudantil, por meio da criação do referido Cargo. 

Além disso, nesta assembleia, lembramos que é necessário eleger, por aclamação, o Vice-Diretor, ou 

POC, nas escolas que contarem com este profissional, como Articulador do Grêmio Estudantil. 

Também devem ser eleitos os representantes dos alunos para o Conselho de Escola e a Comissão 

Eleitoral. 

 

2º Passo: Conselho da Comissão Eleitoral 

Reuniões on-line para elaboração do Edital Eleitoral, contendo as regras para inscrição das chapas, 

campanha, eleição e posse. 

Obs.: Para possibilitar que a Equipe Gremista continue ativa até a posse da próxima equipe, em 2022, 

pedimos que, além das regras de costume e daquelas sugeridas no Documento Orientador, presente 

no Boletim COPED (Ano: 7 / Nº 40 / 07 a 11 de dezembro de 2020), seja incorporado o seguinte artigo, 

no Edital Eleitoral: 

Artigo Xº - Fica vetada a formação de Chapas com mais de 50% dos candidatos matriculados no último 

Ano ou Série de cada Ciclo de Ensino. 

 

Lembrem-se de fixar o Edital em local visível na escola, bem como nas páginas on-line da unidade 

escolar, além de enviar nos grupos de WhatsApp e salas de estudo on-line. 

 

3º Passo: Inscrição das Chapas 

Utilizar o seguinte Modelo de Formulário (com link duplicado para edição e adaptação da escola), ou 

construir formulário próprio, desde que observadas as regras do Edital Eleitoral. 

Obs.: Este formulário não aceita respostas. Trata de um modelo para duplicação e edição para as 

escolas. 

Após editar e criar seu próprio formulário, divulgue o link no Edital Eleitoral e forneça a todos os 

estudantes, para que possam inscrever suas chapas. 

 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnO2qBTgX0oZKimY1mR1p5zxUQ0w1Rzg4UDhTNkZHSTA1M1Y5VEhLUDlXUy4u&sharetoken=hkbBqyxgcdPJiOWV1Ci4
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4º Passo: Campanha Eleitoral 

Cada chapa concorrente, obedecendo às regras de campanha, produz um vídeo curto - sugerimos a 

duração de 1 a 2 minutos - que será enviado pela Comissão Eleitoral aos grupos de WhatsApp e salas 

de aula virtuais (Google Classroom) e divulgados nas páginas on-line da escola. 

A campanha não pode ocorrer de forma presencial, ou seja, as chapas não poderão se apresentar aos 

estudantes de forma física, mas é permitido que as chapas fixem cartazes de propaganda, nas paredes 

e murais da escola, para que os alunos presentes possam visualizá-los. 

Obs.: Garantir que todas as chapas tenham os mesmos direitos de campanha e obedeçam às regras 

do Edital. 

 

5º Passo: Pleito 

É importante que o pleito ocorra por um período que garanta oportunidade e o direito de voto a 

todos os estudantes. Sugerimos que seja por um período de 5 dias consecutivos. 

Utilizar uma plataforma digital para votação, como a https://www.mentimeter.com/how-to por 

exemplo, que ofereça lisura e legitimidade ao processo. 

Incentivar a votação por todos os estudantes e possibilitar o uso da sala de informática, se for viável. 

 

6º Passo: Posse 

Realizar um Evento/Celebração on-line para divulgar a chapa vencedora e dar posse, de preferência, 

no mesmo dia. 

Dica: Convide os pais dos estudantes concorrentes e outras pessoas que também importam ao evento 

de posse, como representantes da DE e Comunidade, por exemplo. 

7º Passo: Registro na SED 

Esta parte do Processo Eleitoral, que sempre foi on-line e é obrigatória, garante o reconhecimento 

da Equipe Eleita e de seus Projetos de Ações pela SEDUC.  

Local: https://sed.educacao.sp.gov.br/, clicando em “Aluno” e depois em “Grêmio Estudantil”, para 

acessar o SGGE (Sistema de Gestão do Grêmio Estudantil). 

 

Prazo final para Registro: dia 14/05/2021, às 23h59. 

Dúvidas e demais esclarecimentos, enviar para colegiados@educacao.sp.gov.br . 

 

COPED/ DECEGEP/CEART 
 
 

https://www.mentimeter.com/how-to
https://sed.educacao.sp.gov.br/
mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 3: Indicação dos Articuladores da Diretoria de 
Ensino para Grêmio Estudantil e Conselho de Escola/APM - 
Breve Relatório-2020/Planejamento-2021 

 
 

A Equipe Técnica de Gestão Democrática busca apoiar as ações das Diretorias de Ensino para o 

fortalecimento dos Colegiados Escolares (Grêmio Estudantil, Conselho de Escola, APM) nas práticas 

de gestão e compliance, embasadas no Plano Estratégico 2019/2022 da Secretaria da Educação, 

gerindo os bens e serviços públicos com justiça e equidade, com norte à qualidade e âncora na 

responsabilidade. 

 

Para que possamos conhecer, sincronizar e apoiar essa demanda, bem como para implementação do 

novo projeto da SEDUC, "Grêmio no Centro de Mídias e Conviva-SP", enviamos formulários de 

indicação dos Articuladores dos Grêmios Estudantis e dos Articuladores do Conselho de Escola de 

sua Diretoria de Ensino, solicitando também um pequeno relatório – referente ao ano de 2020 - das 

práticas da Diretoria de Ensino, com breve planejamento para o ano de 2021. 

 

Seguem os links para os Formulários de Indicações: 

 

Formulário 1: Indicação dos Articuladores do Grêmio Estudantil - 2021 

Formulário 2: Indicação dos Articuladores do Conselho de Escola - 2021 

 

Solicitamos que sejam respondidos até o dia 12 de fevereiro. 

 

Certos de poder contar com a cooperação e gentileza de sempre, nossa equipe permanece à 

disposição. Para mais esclarecimentos, entrar em contato pelo e-mail: 

colegiados@educacao.sp.gov.br . 

 

 
 

COPED/ DECEGEP/CEART/Equipe Gestão Democrática 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnO2qBTgX0oZKimY1mR1p5zxUMFpaVExOUDBWMTBHOTAxTzVDUElZSVdVSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnO2qBTgX0oZKimY1mR1p5zxURE83S1U2U1lOREZTTzRNRzdKSkEzQ1dPTC4u
mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 4: PNLD – Atualizações 2021 

 
 

 

Encaminhamos abaixo informações referentes ao PNLD: 

 

Recolhimento de Livros PNLD: por ocasião do final de 2020, orientamos a todas as escolas que 

recolhessem os livros reutilizáveis do PNLD (tanto os didáticos como os literários) em posse dos 

alunos e, também, os manuais em posse dos professores. Desde já as escolas devem se preparar para 

solicitar a entrega daqueles que esqueceram de fazê-lo e planejar a distribuição para os matriculados 

em 2021. É fundamental o recolhimento dos livros reutilizáveis para utilização em 2021. Além disso, 

cada escola precisa incentivar permanentemente a boa conservação do material didático, bem como 

adotar medidas para estimular as devoluções. Mesmo neste momento de pandemia, é fundamental 

que os livros sejam devolvidos pelos estudantes para que não ocorra falta de livros nas escolas. 

Lembramos que os livros reutilizáveis do Ensino Médio continuarão sendo válidos para o ano letivo 

de 2021, apesar de o selo informar 2020. 

 

PNLD 2021 Ensino Médio: teremos um ano intenso. Um novo Ensino Médio se desenha. E o PNLD 

também se reformula. O edital do PNLD 2021 possui cinco objetos: 1) projetos de vida e projetos 

integradores; 2) obras por área de conhecimento; 3) obras de formação continuada; 4) recursos 

educacionais digitais e 5) obras literárias. O objeto 1 está com previsão de escolha para o início de 

março e os objetos 2 a 4 devem ter suas escolhas programadas para o segundo semestre. A escolha 

deverá ser realizada a partir de uma reflexão coletiva entre os professores, com base nas orientações 

constantes no Guia do PNLD 2021. O Guia estará disponível no portal do FNDE na segunda quinzena 

de fevereiro. Ressaltamos informações importantes sobre a escolha do PNLD 2021-Objeto 1: as 

escolas deverão registrar a escolha de até 4 (quatro) projetos integradores e 1 (um) projeto de Vida. 

Destacamos que a escola poderá optar por não utilizar qualquer uma das opções ofertadas. Neste 

caso, será obrigatório o registro no sistema de que não deseja receber o material daquela(s) opção 

(ões). Sem esse registro, o SIMEC apontará que deve ser enviado um dos títulos disponíveis de cada 
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opção para todo o alunado. Será obrigatória a inclusão da ata de reunião da escolha no Sistema PDDE 

Interativo/SIMEC. A não inclusão obriga as escolas a apresentar uma justificativa. As escolas também 

deverão informar sobre a visita de representante de editoras que realizou divulgação de material do 

PNLD em sua unidade. 

 

Webinar PNLD 2021: é imprescindível que todos os interlocutores PNLD assistam à webinar – link -, 

ocorrida dia 15 de dezembro p.p. e promovida pelo FNDE em conjunto com a Secretaria de Educação 

Básica do MEC, pois se trata de uma exposição clara, didática, objetiva e integral do que é o PNLD e 

de como está configurado o PNLD 2021 Ensino Médio. Ao se apropriar de seu conteúdo, o interlocutor 

terá uma ideia precisa de funcionamento do programa. São tratados, entre outros, os seguintes 

temas: PNLD e etapa de avaliação pedagógica, PNLD 2021 – Ensino Médio, Metodologia e Critérios 

de avaliação e Etapa de Escolha e Distribuição. Assuntos essenciais para uma visão ampla do 

programa.  Recomenda-se que todos os diretores e professores coordenadores pedagógicos de 

escolas que ofertem o EM também o assistam. O objetivo é facilitar e orientar corretamente os 

professores na ocasião da escolha. Lembramos que até a publicação do guia as editoras poderão 

realizar visitas às escolas e distribuir seus livros. 

 

Habilitação PDDE – Interativo: o sistema PDDE Interativo é o principal meio de comunicação entre o 

FNDE, as redes de ensino e as escolas. Todas as ações referentes à execução do PNLD, como a escolha 

dos materiais, os pedidos de remanejamento e de reserva técnica, são realizadas neste sistema. É 

nele também que são geradas as chaves de acesso para a distribuição do livro acessível em formato 

EPUB 3. Assim, é fundamental que as escolas atualizem o cadastro no sistema. Devem estar sempre 

atualizadas as informações de e-mail, telefones e nomes de diretores. Em função da previsão de 

escolha do PNLD 2021 para a primeira quinzena de março, sugerimos que seja testada previamente 

a habilitação dos diretores de escola para que, na ocasião, todos estejam devidamente habilitados, 

com suas senhas atualizadas e em mente. Sugerimos que, ao longo do mês de fevereiro, testem o 

acesso à plataforma do PDDE e em particular verifiquem a grafia correta de suas respectivas mães 

em correspondência com registro idêntico ao da Receita Federal. Ressaltamos que, no “Manual de 

Atualização de Cadastro de Diretor”, onde se lê: “(...) as Secretarias de Educação deverão entrar no 

endereço eletrônico: http://pddeinterativo.mec.gov.br e efetivar o login utilizando o CPF e a senha do 

Secretário (a) de educação ou de membros do comitê gestor (...)”; no caso da rede estadual paulista, 

deve ser lido como “supervisor de ensino e/ou demais habilitados da diretoria de ensino na gestão 

https://www.youtube.com/watch?v=-41_sxCagxQ
https://drive.google.com/file/d/1yRU0U08WZ9i_Vjd-eS_F2THFaVZ9Mt26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRU0U08WZ9i_Vjd-eS_F2THFaVZ9Mt26/view?usp=sharing
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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das senhas MEC”. Esclarecemos ainda que no “Manual de Atualização de Cadastro de Diretor” figura 

o ano de 2018, mas permanece atualizado. 

 

Ferramenta Matrícula: até o dia 01/03/2021 as escolas poderão informar, por meio do Sistema PDDE 

Interativo/SIMEC, o quantitativo de alunos matriculados em 2021 no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. Caso a escola ainda não tenha informação sobre o alunado, deve indicar a opção “Não sei 

informar”. As escolas de Ensino Médio também devem declarar nesta aba o quantitativo de livros 

devolvidos do Ensino Médio. Em breve também será possível informar o quantitativo de livros 

devolvidos para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Consultem o “Manual de Matrícula 2021 e 

Devolução de Livros”. 

 

Anos Iniciais – obras reprovadas: esclarecemos que o Edital do PNLD 2019 – atualização BNCC tinha 

por objeto a adequação das obras didáticas, destinadas aos estudantes e professores da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, à Base Nacional Comum Curricular – BNCC. As 

obras do PNLD 2019, com a publicação da nova BNCC, tiveram que ser atualizadas e novamente 

avaliadas. Nesse novo processo, algumas obras foram reprovadas na avaliação pedagógica, etapa 

realizada pelo Ministério da Educação. Dessa forma, alguns títulos que foram escolhidos pelas escolas 

em primeira opção não puderam ser adquiridos para utilização em 2021 e 2022. Nessa situação, as 

escolas não foram prejudicadas, sendo feita a aquisição dos títulos escolhidos em segunda opção. No 

caso desses também terem sido reprovados, foram adquiridos outros materiais aprovados no 

programa, utilizando-se critérios que assegurem a isonomia das editoras participantes. As obras 

reprovadas foram as seguintes: 

 

Código da Coleção Título 

0093P19011 COLEÇÃO GOSTO DE SABER 

0100P19011 MEU LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

0103P19021 MEU LIVRO DE MATEMÁTICA 

0101P19021 MATEMATICA COM SALADIM 

0033P19051 CRESCER 

0036P19041 CONECTADOS HISTÓRIA 

0052P19041 NOVO PITANGUÁ – HISTÓRIA 

0097P19011 BURITI MAIS – PORTUGUÊS 

  
Ao replicar a mensagem às unidades escolares, sugerimos que ela seja identificada por servidor ou 

órgão da própria diretoria. Considerando o regime de cooperação dos entes federados e a 

https://drive.google.com/file/d/1KmujNpspFwe5VNmQ7eUIOsyHkkToTKFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmujNpspFwe5VNmQ7eUIOsyHkkToTKFk/view?usp=sharing
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propositura de colaboração do Plano Estadual de Educação, esta informação deverá ser encaminhada 

também aos municípios circunscritos em cada Diretoria de Ensino. 

 

Em caso de dúvida, favor encaminhar e-mail para pnld@educacao.sp.gov.br . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPED/DECEGEP/CEFAF/Equipe PNLD 
 
 

mailto:pnld@educacao.sp.gov.br
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Informação nº 5: Evento MasterClass – Feminino 

 
 

A ONU declarou 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, com a 

finalidade de diminuir a desigualdade de gênero nas áreas STEM (da sigla em inglês para Science, 

Technology, Engineering and Mathematics). Aproveitando essa oportunidade, o São Paulo Research 

and Analysis Center (SPRACE), em colaboração com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear 

(CERN), realizará uma edição especial do tradicional evento internacional MasterClass. 

 

Um dos objetivos desse evento feminino é chamar a atenção para essa acentuada diferença na 

escolha e atuação profissional de homens e mulheres em relação às áreas STEM. Esse evento inclui 

também mesas redondas com cientistas mulheres em diferentes estágios de suas carreiras.  

 

Mais informações sobre o evento feminino de 2020, bem como a agenda que está sendo elaborada 

e será divulgada em breve, podem ser obtidas na página do evento, por meio do link.  

 

Data: 08 a 12/02/2021 (atividades diárias com duração de 1h30, aproximadamente) 

Horário: a ser definido 

Público-alvo: Professoras do componente curricular Física e suas alunas interessadas em Física de 

Partículas. Na ausência de uma professora de Física, o professor da turma poderá acompanhar as 

alunas. 

Pré-Inscrição: as pré-inscrições poderão ser feitas até a semana que antecede o evento, por meio do 

e-mail: sandra.s.padula@unesp.br , oportunidade na qual deverá ser indicada a unidade escolar, 

nome da professora e um e-mail para contato. Posteriormente, será encaminhado o link de acesso 

ao formulário para inscrição das alunas participantes. 

 

Informamos que o evento será realizado on-line. 

 

COPED/DECEGEP 
 
 

https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2020-feminino/
mailto:sandra.s.padula@unesp.br
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Informação nº 6: Programas Federais MEC - Orientações 

 
 
 

Solicitamos que as escolas que reprogramaram valores dos programas federais Mais Educação ou 

Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador – PROEMI, Escola Conectada, Novo Ensino Médio – 

PRONEM, Escola Acessível e Mais Alfabetização, respondam os questionários abaixo indicados até o 

dia 12/02/2021: 

 

• Mais educação:  https://forms.gle/kr6HxQtTFaWbk6KPA 

• PROEMI:  https://forms.gle/Bjd3v2wABTz9YNyK9 

• Escola Conectada: https://forms.gle/RkxhsgsUZNG9mskR9 

• PRONEM:  https://forms.gle/ZPSQKgNs86mdKhvy5 

• Escola Acessível:  https://forms.gle/12ggsi4BG6pRgA3Z7 

• Mais Alfabetização:  https://forms.gle/rXfcqX3VPMHm6nf47 

 

Os links devem ser copiados e colados no navegador Google Chrome.  

 

Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar a equipe dos Programas 

MEC por meio do endereço eletrônico programasmec@educacao.sp.gov.br . 
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Informação nº 7: Bolsas de Estudos – MEXT – Treinamento 
para Professores do Ensino Fundamental e/ou Médio 

 
 

 
Informamos que estão abertas até 22/02/2021 as inscrições para o processo seletivo da Bolsa de 

Estudos do Governo Japonês (MEXT): Treinamento para Professores do Ensino Fundamental e/ou 

Médio que oferece a oportunidade de pesquisa na área da Educação, Metodologias, Administração 

Escolar, entre outros, em universidades japonesas. 

 

A Bolsa de estudos tem duração de 1 ano e 6 meses, com embarque previsto para outubro/2021. 

Serão oferecidas passagem aérea de ida e volta, bolsa-auxílio mensal de 143.000 ienes e isenção de 

taxas escolares. 

 

As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser obtidas no site do Consulado. 
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Informação nº 8: Planejamento CEL 2021 

 
 

Com o objetivo de apoiar o Planejamento 2021 dos(as) professores(as) e gestores(as) dos Centros de 

Estudos de Línguas - CEL da Rede, disponibilizamos orientações que foram elaboradas considerando 

as particularidades pedagógicas e estruturais do projeto, bem como o cenário atual com relação à 

pandemia de COVID-19. 

 

Dúvidas e demais esclarecimentos, enviar para:  centrodelinguas@educacao.sp.gov.br . 
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Informação nº 9: Diretrizes Curriculares para o CEL 

 
 

Diante da atualização do documento "Diretrizes Curriculares para o CEL" após a inserção de 

conteúdos voltados para o ensino de Mandarim, disponibilizamos a versão em PDF da obra para 

apoiar o desenvolvimento da prática pedagógica e o planejamento dos(as) professores(as) e 

gestores(as) do CEL. A versão impressa da produção será entregue às Unidade Escolares que 

oferecem o projeto.  

 

Dúvidas e demais esclarecimentos, enviar para:  centrodelinguas@educacao.sp.gov.br . 
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