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1. Aulas presenciais são retomadas em todo o Estado de SP
Na rede estadual, a presença não é obrigatória e se limita a até 35% dos alunos diariamente, independente da fase do Plano SP
Ano letivo de 2021 teve início para 3 milhões dos 3,3 milhões de alunos que foram autorizados a
retomar as aulas presenciais
• Em sistema de rodízio, medida vale para 4,5 mil das 5,3 mil escolas da rede estadual de São
Paulo
•

Os alunos que não puderem acompanhar as aulas nas escolas devem fazê-las remotamente
no Centro de Mídias da Educação paulista

O Governador João Doria anunciou que o ano letivo de 2021 teve início nesta segunda-feira (8)
para 3 milhões dos 3,3 milhões de alunos que foram autorizados a retomar as aulas presenciais,
em sistema de rodízio, em 4,5 mil das 5,3 mil escolas da rede estadual de São Paulo. Os alunos
que não puderem acompanhar as aulas nas escolas devem fazê-las remotamente no Centro de
Mídias da Educação de São Paulo. E até mesmo quem retornar à rotina de aulas terá apoio no
Centro de Mídia SP.
A volta às aulas começou de maneira gradual e segura, sem ser afetada pela paralisação anunciada pelo sindicato dos professores. Felizmente a maioria absoluta dos professores da rede pública estadual de ensino entendeu a importância da retomada das aulas e da segurança ao exercerem esse direito, de praticarem e darem aulas aos alunos da rede estadual de ensino”, disse o
Governador João Doria.
O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, acompanhou o início das aulas nesta segunda-feira na Escola Estadual Raul Antônio Fragoso, em Pirituba. “É muito importante para toda comunidade escolar, formada por alunos, professores e funcionários, que a gente inicie o ano letivo
presencialmente, de forma segura, respeitando todos os protocolos sanitários. Nenhum tipo de
tecnologia substitui a presença do professor em sala de aula, e sabemos que os prejuízos causados aos alunos que se mantém fora da escola por muito tempo são enormes”, destacou.
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O Governo do Estado autorizou a abertura das unidades escolares mesmo nas fases mais restritivas do Plano São Paulo, colocando a Educação como serviço essencial no Estado. A decisão é
baseada em experiências internacionais para garantir a segurança dos alunos e professores, bem
como o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes.
O retorno presencial, entretanto, é gradual e está condicionado à autorização das prefeituras.
Mesmo nos municípios autorizados, a presença dos alunos
nas escolas não é obrigatória nas regiões que estejam na
fase vermelha, laranja ou amarela do Plano São Paulo, mas as escolas poderão permanecer
abertas e com atividades nessas etapas.

Texto do Título

Na rede estadual, neste início do ano letivo, a presença é limitada a até 35% dos alunos matriculados. Cada unidade poderá definir como irá realizar o rodízio de alunos e suas atividades presenciais e remotas. A carga horária também poderá ser adaptada para o cumprimento das normas.
Por isso é importante que pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos entrem em contato
com a sua escola para saber os dias e horários em que poderão ir presencialmente na unidade.
“São Paulo defendeu e eu como Governador defendi também, fundamentado na orientação do
secretário de Educação, Rossieli Soares, a importância da volta às aulas, pela estabilidade emocional das crianças, pelo ensino e a formação das crianças, pela alimentação e pela volta gradual
às normalidade para as crianças e professores”, destacou o Governador.
Retorno gradual e seguro
Todas as escolas da rede estadual vão obedecer a uma série de critérios para receber alunos,
professores e servidores. Ao adentrarem nas unidades, todas as pessoas terão a temperatura
aferida. Quando estiver acima de 37,5 graus, será orientado o retorno para casa.
Estudantes e servidores devem lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel
70% ao entrar na escola. É obrigatório o uso de máscara de tecido dentro da escola. Os servidores devem utilizar além da máscara de tecido, o face shield (protetor de face) durante sua jornada
laboral presencial.
Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos esportivos estão proibidos. Já as atividades de educação física, arte e correlatas podem ser realizadas, preferencialmente ao ar livre. Dentro das salas de aula, os alunos devem manter o distanciamento de 1,5 metro.
Para a retomada, a Seduc-SP adquiriu e distribuiu uma série de insumos destinados tanto aos es-6-
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tudantes quanto aos servidores, como 12 milhões de máscaras de tecido, mais de 440 mil face
shields (protetor facial de acrílico), 10.740 termômetros a laser, 10 mil totens de álcool em gel,
221 mil litros de sabonete líquido, 78 milhões de copos descartáveis, 112 mil litros de álcool em
gel, 100 milhões de rolos de papel toalha e 1,8 milhão de rolos de papel higiênico.
Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/aulas-presenciais-sao-retomadas-emtodo-o-estado-de-sp/

Texto do Título
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2. Diretoria de Ensino de Adamantina retoma as aulas presenciais da
Rede Estadual
Seguindo as premissas estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo a Diretoria de Ensino de Adamantina inicia as aulas do ano letivo de 2021.

Diretoria de Ensino de Adamantina retoma as aulas presenciais da Rede Estadual
Seguindo as premissas estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo a Diretoria de Ensino de Adamantina inicia as aulas do ano letivo de 2021.

Teve início na segunda-feira (08) as aulas presenciais em parte das escolas da rede estadual de
Adamantina, considerando as premissas estabelecidas pela SEDUC – Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo.
A Seduc-SP, realizou durante a primeira semana de fevereiro a formação de professores e comunicação com as famílias a fim de orientar, conscientizar e dar suporte quanto aos protocolos de
retorno, atendendo as necessidades essenciais para o momento que estamos vivendo.

A partir de 01 de fevereiro, a escolas ficaram abertas para receber os alunos que mais precisam e
apoiar o aprendizado do uso da tecnologia e segue a execução do planejamento estabelecido
considerando
todas
as
peculiaridades
de
cada
Unidade
Escolar.
É importante destacar que as aulas online não foram abolidas, há nesse sentido um movimento
metodológico realizado de forma híbrida mesclando aulas presenciais e aulas a distância, considerando que as aglomerações ainda são um risco de contágio tanto para alunos quanto para professores.
Ainda, neste contexto, destacamos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Governo do
Estado de São Paulo contra a pandemia para a volta às aulas tanto das escolas particulares
quanto das escolas públicas que fizeram adaptações importantes para uma volta aulas de forma
segura fazendo uso de equipamentos de proteção pessoal como uso obrigatório de máscaras e
kit de higienização das mãos (sabão, água e álcool em gel) além de cuidados com equipamentos
de banheiro. As salas de aula também estão organizadas com janelas abertas e com a capacidade de alunos reduzida a fim de manter o distanciamento social e manter a segurança de alunos,
professores, funcionários e famílias. Assim a aplicação das medidas de segurança deve ser cobrada a rigor, como as barreiras físicas entre os alunos e o uso dos equipamentos citados acima.
Segundo o infectologista Marcelo Otsuka, vice presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, “Como sociedade é prioridade voltarmos nossos esforços pa-8-
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ra que as crianças voltem às escolas”, o médico apoia o retorno pois, segundo ele, já foi possível
constatar que a doença em crianças e adolescentes não costuma manifestar-se de forma violenta
e causar complicações. No entanto, é preciso observar que o retorno deve ser feito com segurança, pois os alunos podem transmitir, então os pais e responsáveis devem considerar a convivência com pessoas do grupo de risco.
Estamos vivendo um momento de muita vulnerabilidade, com perdas significativas em vários setores e que ainda não podemos quantificar de forma efetiva, mas entre as muitas perdas é preciso
direcionar nossos olhares para educação e os estudantes que passaram quase um ano fora das
salas de aula devido à pandemia e que retornam agora às aulas presenciais.
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“E, VAMOS ASSIM AOS POUCOS, QUERENDO TOMAR DE VOLTA AQUILO QUE FICOU NA
LEMBRANÇA... VIDA NA ESCOLA...”
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REUNIÃO VIRTUAL
Reunião virtual com professores do PGEA UNESP/Tupã, Angélica Goes Morales e Nelson Russo
de Moraes; Victor Hugo Silva Souza (EE Orlando G. Braga/Pauliceia), Izabel Castanha Gil
(UNIFAI e ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente/Adamantina), Dr. Denilson Burckert, da APTA Adamantina e Elias Azevedo da Silva (EE João Brásio/Panorama).
Prof. Elias da EE Orlando Guirado Braga participou com uma turma de alunos do 8° ano
Objetivo: Criar redes para fortalecimento dos estudos ambientais regionais.

PGEA - Grupo de Pesquisa em Gestão Ambiental
O PGEA criou uma linha de pesquisa denominada Estudos Regionais Alta Paulista. O objetivo é
integrar pesquisadores de diferentes formações e vinculados a diferentes instituições para coletar,
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO
COPED: 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 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, en- 14 -
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tre 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.

Texto do Título
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 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
- 15 -
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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 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.
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1. Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil promove intercâmbio
Vem aí a grande oportunidade para os alunos do
Ensino Médio entre 15 e 18 anos. A Embaixada
dos Estados Unidos da América no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas, entre
as quais figura a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, abre pré-cadastro online, até
dia 07 de março para o Programa Jovens Embaixadores (JE).
O Programa é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado norte-americano e, no Brasil, é
coordenado pela Embaixada e Consulados dos
Estados Unidos da América. Criado em 2002, o JE
é um intercâmbio de curta duração nos Estados
Unidos para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom
desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor.
O público alvo do programa são jovens empreendedores que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras - sejam elas pequenas ou grandes, geram benefícios e ajudam a promover o
bem-estar social. Assim como muitos estudantes do ensino médio já começam a pensar em carreiras e oportunidades profissionais, o programa também foca no desenvolvimento de habilidades
para o ambiente em constante transformação do Século XXI. A experiência de ser um Jovem Embaixador permite que os horizontes desses alunos se ampliem, ao mesmo tempo em que eles nos
auxiliam no estreitamento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos. Para participar do Programa Jovens Embaixadores os candidatos devem possuir todos os pré-requisitos exigidos.
PRÉ-REQUISITOS
•

Ter nacionalidade brasileira;

•

Ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa;

•

Ser aluno(a) do ensino médio na rede pública brasileira e já ter cursado pelo menos o 1o
ano do ensino médio em 2020 – alunos que iniciarão o 1o ano do ensino médio em 2021
- 17 -
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não poderão se candidatar;
•

Ter boa fluência oral e escrita em inglês;

•

Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior;

•

Jamais ter viajado para os Estados Unidos;

•

Pertencer à camada sócio econômica menos favorecida;

•

Ter excelente desempenho escolar;

•

Ter perfil de liderança e iniciativa;

•

Ser comunicativo(a);

•

Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;

•

Estar atualmente engajado(a) em iniciativa(s) de empreendedorismo/impacto social em sua
comunidade por pelo menos 6 meses.

Acesse o edital completo https://jovensembaixadores.org.br/
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2. Curso Ensino híbrido: Práticas de Orientação de Estudos 1ª Edição/2021 | Inscrições Abertas
Clique aqui para visualizar
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ENVIO DE MATÉRIAS
Prezado(a) leitor(a),
Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail.
As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da imagem juntamente com as fotos.
As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail
deada@educacao.sp.gov.br.
O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

