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O Núcleos de Informações Educacionais e Tecnologia – NIT vem implementando diversas 

melhorias no Site Oficial deadamantina.educacao.sp.gov.br. O objetivo é tornar a navegação 

mais informativa, agradável e intuitiva. 

No link “Publicações”, no topo da página, estamos consolidando “Boletins Informativos”, 

“Notícias”, “Comunicados”, “Manuais”, “Portarias e Resoluções”, para deixar nossas escolas bem 

informadas sobre os principais assuntos e legislações sobre a Rede. 

Os banners estão sendo repaginados, buscando sempre trazer as informações mais rele-

vantes do momento. 

Logo abaixo visualizamos links coloridos de acesso rápido às principais plataformas da 

SEDUC. 

Na sequência apresentamos o link para o agendamento de atendimento presencial na Di-

retoria de Ensino. 

Por fim o tradicional feed, com as principais convocações, editais, comunicados e demais 

notícias de interesse, preordenados sempre pela informação mais recente. 

https://deadamantina.educacao.sp.gov.br
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GABINETE 

1. Comunicados Externos Subsecretaria 

Visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-303-11-03-21_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-303-11-03-21_ada.pdf
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ACONTECE NAS ESCOLAS 

1. Aluna da EE. Engº Isac Pereira Garcez é finalista do Concurso de 

Desenho – Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Susten-

tável  

 

 

 

 

 

 

 

O desenho é uma forma de se comunicar com o mundo e consigo mesmo. É uma maneira 

de expressar sentimentos, pensamentos e opiniões, fazendo parte de um aprendizado para a vi-

da, contribuindo para a formação de um cidadão atuante na sociedade atual. 

Parabenizamos a aluna Giovana Garcia de Aguiar, a professora Jéssica Candela Dutra, 

gestores e todos os profissionais da E.E. Engº Isac Pereira Garcez pelo certificado de finalista do 

Concurso de Desenho - AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTEN-

TÁVEL na categoria 5 OS Prosperidade. 
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

1. Boletim Informativo DSG - Edição Especial Lei Maria da Penha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 16 de janeiro de 2019 foi promulgada a Lei Estadual nº 16.926, a qual instituiu a 

“Campanha Estadual Maria da Penha” nas escolas públicas estaduais e particulares. Entre os ob-

jetivos da nova legislação, destacam-se os de contribuir para o conhecimento da comunidade es-

colar sobre a Lei Maria da Penha, de impulsionar reflexões sobre o combate à violência contra 

mulher e ao feminicídio, e de respeito aos direitos humanos para prevenir práticas de violência de 

gênero. 

Para contribuir com essas ações, o Centro de Inclusão Educacional (CINC), em conjunto 

com o Centro de Apoio Pedagógico (CAPE) e o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), 

do Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado (DEMOD), apresen-

tam o “Boletim Informativo DSG- Edição Especial Lei Maria da Penha” o qual disponibiliza orienta-

ções e propostas de atividades que poderão ser desenvolvidas por professoras/es da rede, dos 

Anos Finais – Ensino Fundamental, bem como todas as séries do Ensino Médio, nas diferentes 

modalidades, atendimentos e temáticas educacionais. 

O Boletim está atento às competências e habilidades cognitivas, sociais, culturais e emocio-

nais das/os estudantes relacionadas ao Currículo Paulista e além dos textos, é possível ter aces-

so a links com referências a materiais que contribuirão na realização desse trabalho. 

As sugestões apresentadas, relacionam a Lei Maria da Penha com temas da Educação para as 

relações étnico-raciais, migrantes internacionais, pandemia, gênero e ciência, mulheres com defi-

Visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/boletim-dsg_05-2021_esp_lei-maria-da-penha_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/boletim-dsg_05-2021_esp_lei-maria-da-penha_ada.pdf
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Texto do Título 

EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

ciência bem como com a Educação de Jovens e Adultos, Programa Educação nas Prisões, Edu-

cação no Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola e Atendimento Soci-

oeducativo (Fundação Casa). 

Lembramos que o trabalho com a Lei Maria da Penha, é um momento oportuno para que as 

equipes pedagógicas das unidades escolares utilizem textos, vídeos e outros materiais que abor-

dam as questões de gênero para trabalhar as habilidades essenciais apresentadas pelo Progra-

ma de Recuperação e Aprofundamento. 
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 

1. 2ª Retificação do Calendário Eleitoral Grêmio Estudantil Paulista, 

devido à antecipação dos Recessos Escolares 

Ação Proposta Início Encerramento 

Organização do Período Eleitoral 30/03/2021 13/04/2021 

Organização Logística do Processo Eleitoral 30/03/2021 13/04/2021 

1º Período Pleito/Apuração/Posse 13/04/2021 07/05/2021 

2º Período (onde houver necessidade) 
Pleito/Apuração/Posse 

07/05/2021 21/05/2021 

Cadastro na SED, da nova Equipe de Coordenação 
do Grêmio Estudantil, Ata de Assembleia, Ata de Elei-
ção, Ata de Posse, Projeto de Ações da Equipe Eleita 

26/04/2021 
28/05/2021 
às 23h59 
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 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  

E INFRAESTRUTURA 

1. Escolas da rede estadual seguem abertas para alimentação de 

alunos que mais precisam na fase emergencial do Plano SP 

 

 

 

 

 

 

 

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (11) que a partir da próxima segunda-

feira (15) os 3,3 milhões de alunos da rede estadual de São Paulo iniciam, antecipadamente, o 

período de recesso, que seria no mês de abril e outubro, conforme o calendário escolar. A reco-

mendação é para que todas as atividades nas escolas sejam reduzidas ao mínimo necessário pa-

ra diminuir a circulação de pessoas. 

Apesar do recesso que vai até o dia 28 de março, as unidades escolares que tiverem de-

manda, devem organizar-se com a prefeitura conveniada, para que haja oferta da merenda esco-

lar aos alunos que mais precisam nos dias e horários previamente agendados. 

A prefeitura está recebendo recurso do Convênio Alimentação Escolar, que nesse período 

atípico, apoiará no atendimento dos alunos, sobretudo, aos que mais precisam e queiram compa-

recer à escola estadual para se alimentar. 

É importante que, a escola continue fazendo o monitoramento e registro no sistema SED, da 

intenção do aluno em se alimentar na escola.  

Passamos também a adotar como medida de controle da execução do Convênio Alimenta-

ção Escolar em 2021, um  atestado de execução mais detalhado,  que mapeia a oferta de  meren-

da por parte das prefeituras. As unidades escolares estaduais atestam a execução e  enviam o 

documento  mensalmente ao e-mail deadanut@educacao.sp.gov.br.  

mailto:deadanut@educacao.sp.gov.br
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 CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E 

GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

1. DISTRIBUIÇÃO E GERENCIAMENTO DE CHIPS - ESTUDANTES—

ORIENTAÇÃO PARA ESCOLAS (2) 

 

 

Visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/orientao-para-as-escolas-distribuio-e-gerenciamento-de-chips-para-estudantes_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/orientao-para-as-escolas-distribuio-e-gerenciamento-de-chips-para-estudantes_ada.pdf
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2. Atualização do Manual de procedimentos de Vida Escolar - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria Escolar pode ser considerada um dos setores mais importantes de uma escola, 
pois é dela a incumbência do registro fiel da trajetória escolar de cada um dos estudantes, bem 
como da vida dos profissionais que fazem parte do quadro de pessoal de uma unidade de ensino. 
É de sua responsabilidade organizar e registrar todas as ocorrências do dia-a-dia da Unidade, de 
forma a garantir eficácia, legalidade e validade dos atos escolares.   

Assim, este manual visa subsidiar as secretarias das Unidades Escolares e Diretorias de En-
sino a registrar fiel e rotineiramente a caminhada do estudante da Rede Pública Estadual de São 
Paulo.  

Ensejamos que este manual seja objeto de consulta, de uso cotidiano nas escolas, e que 
subsidie as atividades técnico-administrativas das secretarias escolares e Núcleos de Vida Esco-
lar das Diretorias de Ensino, a fim de otimizar o atendimento prestado à comunidade escolar em 
toda a Rede Estadual de Ensino.    

Constitui-se em um instrumento de organização, operacionalização e uniformização da es-

crituração escolar, no que se refere ao percurso escolar de todos os estudantes.  

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

Visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/manual-vida-escolar-2020_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/manual-vida-escolar-2020_ada.pdf
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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 im-

portante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da ima-

gem 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 In-

formativo”. 

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou 

pelo telefone (18) 3502-2339. 

 

mailto:deada@educacao.sp.gov.br?subject=Envio%20de%20Materia%20para%20o%20Boletim%20Informativo
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/boletim-informativo/

