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1.ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

Interessados: Dirigentes de Ensino, Diretores de CAF, NCS, Supervisores e Diretores de Escola da Rede 
Centralizada do PAE. 

 

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, no uso de suas atribuições, comunica às 
Diretorias de Ensino e Escolas Estaduais pertencentes a Gestão Centralizada do Programa de 
Alimentação Escolar, que: 

Considerando o consumo das unidades escolares nos meses de fevereiro e março abaixo do previsto no 
1º e 2º ciclo, e a importância da baixa diária dos estoques de gêneros não perecíveis, contida no boletim 
semanal 309 de 25/03/2021, informamos que o 3º e 4º ciclo foram unificados e o seu abastecimento 
será realizado em: 

1º agrupamento: 05/04 a 09/04 

2º agrupamento: 12/04 a 16/04 

3º agrupamento: 19/04 a 23/04 

Sobre o 2º e 3º agrupamento, ficam as datas acima previamente agendadas, podendo haver alterações.  

Salientamos que esta medida visa manter as unidades escolares abastecidas. 

Dúvidas poderão ser encaminhadas às equipes do DAESC, através dos e-mail ’s: 
daesc.cenut@educacao.sp.gov.br,daesc.cepae@educacao.sp.gov.br,daesc.celog@educacao.sp.gov.br. 

 

2 - INDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ALUNOS AO TRANSPORTE ESCOLAR – MATRÍCULAS 2021  
Interessados:  Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores do CIE, Diretores do CAF e Responsáveis pelo 
Transporte Escolar  

  
A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, por meio do Departamento de Serviços de 
Transporte e Assistência Ao Aluno – DEST e o Centro de Transporte Escolar – CTESC reforça a importância 
e a necessidade das indicações e homologações dos alunos ao Transporte Escolar, conforme solicitado 
anteriormente através do Comunicado Conjunto Subsecretaria/CISE nº 20/2021, cujo prazo se expirou 
em 29/01/21. 
Considerando o número reduzido de alunos com indicação e homologação no sistema SED até o presente 
momento, bem como as inconsistências já verificadas (Diretoria sem convênio de transporte e com alunos 
indicados nessa modalidade; Diretoria com atendimento através do SEC LIGADO-EMTU e com a relação 
de alunos zerada nessa modalidade ou Diretoria sem atendimento por contrato de empresa terceirizada 
e com indicação de aluno nessa modalidade) é de fundamental importância que a Diretoria de Ensino 
providencie junto as suas unidades escolares, até o prazo máximo de 20/04/2021 a correta indicação e 

I - CISE - Coordenadoria de Infraestrutura  

e Serviços Escolares 

mailto:daesc.cenut@educacao.sp.gov.br
mailto:daesc.cepae@educacao.sp.gov.br
mailto:daesc.celog@educacao.sp.gov.br
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homologação de TODOS os alunos que utilizam o Transporte Escolar, de acordo com a modalidade e o 
executor, em conformidade com a Resolução SE nº 27 de 09 de maio de 2011. 
 
Os alunos indicados ao Transporte Escolar deverão ser HOMOLOGADOS pela Diretoria de Ensino, 
observando os critérios estabelecidos na Resolução SE nº 27/2011 e de acordo com os seus executores.-  
 - Executor _ EMTU (convênio); 
- Executor _ Município (convênio); 
- Executor_ Diretoria de Ensino (Contratação) colocar o nº correto do processo e do contrato já 
formalizado ou “em formalização” para os processos em trâmite.  
  
Os alunos atendidos por PASSE LIVRE deverão ser indicados na Secretaria Escolar Digital – SED, 
selecionando como “Passe Livre” e terão a homologação automaticamente.   

 
• BARREIRA FÍSICA: a Unidade Escolar deverá apontar o tipo e endereço da barreira, de forma a 

fornecer uma percepção da localidade, auxiliando a Diretoria de Ensino na avaliação e 
legitimidade da barreira e assim cadastrá-la adequadamente permitindo a homologação do aluno 
ao Transporte Escolar. 
*Observar as vigências das Barreiras cadastradas. 
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Observações:  

• Importante que os dados dos alunos como endereço, telefone, tipos de deficiência e outros, 

estejam atualizados. 

• Tutorial de Homologação ao Transporte e Orientação de Transporte Escolar  

 

Em caso de problemas, pedimos para nos informar imediatamente via e-mail para que possamos verificar 

e solicitar a correção o mais rápido possível.  

  

Canais diretos para orientações específicas: 

DEST/CTESC:  (11) 2075-4238 / 4362 /4363 / 4254 / 4256 

E-mail: dest.cetesc@educacao.sp.gov.br 
            nelly.nass@educacao.sp.gov.br 
            sergio.almeida@educacao.sp.gov.br 
 

           Atenciosamente,  

Departamento de Serviços de Transporte e Assistência ao Aluno – DEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HpoIlCKw4EHHDsIPgkrlXRQv2kahYA-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQnd9F-jlQxAsrh4qorOjD2C9KGbn_hX/view?usp=sharing
mailto:dest.cetesc@educacao.sp.gov.br
mailto:nelly.nass@educacao.sp.gov.br
mailto:sergio.almeida@educacao.sp.gov.br
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I - CISE  
- CISE -  
1. ALÉM DA ESCOLA, O NOME OFICIAL DA INICIATIVA DE ENSINO HÍBRIDO 
2. 6ª LISTA DE ESTUDANTES QUE DEVEM RECEBER CHIPS DE INTERNET 
3. PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE ENTURMAÇÃO 
  
Interessados:  Dirigentes, CIEs, NITs e PCNPs de Tecnologia,  
  
 
Novidades! 
  
1. INICIATIVA DE ENSINO HÍBRIDO AGORA É: "ALÉM DA ESCOLA" 

A iniciativa de ensino híbrido tem agora um nome oficial: "Além da Escola".  
Seu objetivo é expandir a carga horária dos estudantes por meio da tecnologia. Nesse tempo 
extra de estudo, os alunos passarão por momentos de: i) recuperação de aprendizagem de 
maneira dinâmica; ii) projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e iii) 
orientações de estudos personalizadas. Para concretizar a ação, 500 mil chips com 3GB de 
internet foram adquiridos e estão sendo disponibilizados. 
Mais informações: https://www.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais-expandem-carga-
horaria-de-aprendizagem-por-meio-da-tecnologia-com-programa-alem-da-escola/ 
Vale lembrar que os chips e as enturmações de que falamos neste comunicado, são todos 
referentes ao programa Além da Escola. 
  

2. 6ª LISTA CONSOLIDADA  
Enviamos aos dirigentes, antes deste Comunicado, a 6ª lista de estudantes priorizados para 
receber o chip de internet que será utilizado para o cumprimento das atividades da iniciativa 
de ensino híbrido, conforme a Resolução Seduc-30, de 2-3-2021. Esta lista complementa todas 
as listas que foram enviadas nas últimas semanas. 
  

3. PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE ENTURMAÇÃO 
a. Onde posso encontrar as regras de enturmação? 
Neste link: 
https://drive.google.com/file/d/1NxKtWuL983bX4x7HCRzkqWNLs2CDfQdj/view 

b. Posso misturar estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º na mesma turma? 
Não. De acordo com as regras de enturmação estabelecidas, os estudantes de 6º só 
podem ser enturmados com alunos de 7º e alunos de 8º só podem ser enturmados 
com alunos de 9º. As trilhas formativas são diferentes para os blocos (6º-7º) e (8º-9º), 
portanto, não é permitido misturá-los.  

c. Minha escola não tem número de alunos suficiente para formar turmas seguindo as 
regras estabelecidas. 
Uma das regras de enturmação do Além da Escola diz que todos os estudantes 
enturmados devem ter retirado o chip. Pedimos que façam as enturmações possíveis 
com os alunos que já retiraram chip e se não houver número suficiente para fechar 
novas turmas, sugerimos que aguardem a divulgação de novas listas de chips e que 
incentivem os alunos priorizados a retirarem seus chips para poderem ser 
enturmados.  
  

II – CITEM - Coordenadoria de Informação,  

Tecnologia, Evidências e Matrícula  

https://www.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais-expandem-carga-horaria-de-aprendizagem-por-meio-da-tecnologia-com-programa-alem-da-escola/
https://www.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais-expandem-carga-horaria-de-aprendizagem-por-meio-da-tecnologia-com-programa-alem-da-escola/
https://drive.google.com/file/d/1NxKtWuL983bX4x7HCRzkqWNLs2CDfQdj/view
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d. Tenho 9 alunos do 6º e 7º da manhã, posso enturmar todos eles juntos? 
Não. Pedimos que, inicialmente, montem turmas de 08 alunos do diurno e de 12 
alunos do noturno e sigam aguardando as próximas listas e retiradas de chips. Nesse 
exemplo, seria criada uma turma de 08 alunos e 01 aluno esperaria a criação de uma 
nova turma para ser enturmado.  
Se ao final de todas as listas de chips ainda houver alunos sobrando, os mesmos 
podem ser colocados em turmas já existentes (ficando com turmas de 09 alunos, por 
exemplo).  
  

e. Tenho 2 alunos do 6º ano e 6 alunos do 8º ano, posso enturmar todos juntos? 
Não, lembrando que os blocos permitidos são: (6º e 7º), (8º e 9º) e (1ª, 2ª e 3ª). 
  

f. Minha escola é pequena e ainda não tenho número suficiente de alunos para formar 
turmas, o que devo fazer? 
Novamente, pedimos que aguardem as próximas listas e retirada dos chips. Se ainda 
assim não houver número suficiente de alunos para criar turmas, faremos 
enturmação entre escolas, apenas em último caso. 

  
  

Outras informações relevantes: 
  
  

4. O PAPEL DAS DEs 
• Vincular e distribuir o número de chips necessários às escolas para que elas possam 

contemplar todos os estudantes que estão nas listas consolidadas enviadas pela 
Seduc. 

• Contribuir para a mobilização e engajamento dos estudantes prioritários na adesão à 
iniciativa. Conforme mais estudantes do público-alvo sinalizarem interesse em 
participar, enviaremos novas listas para dar continuidade à distribuição dos chips. 

• Solicitar alteração do quadro resumo e auxiliar as escolas na coleta de turmas. 
  
5. O PAPEL DAS ESCOLAS 

• Comunicar a existência da iniciativa de ensino híbrido. 
• Convidar os estudantes a manifestarem interesse. 
• Divulgar as listas para que os estudantes retirem seus chips mediante assinatura do 

Termo de Responsabilidade (assinatura em papel impresso ou na SED). 
• Vincular e distribuir os chips aos estudantes. Durante a fase emergencial, a escola 

deverá entrar em contato com os responsáveis dos estudantes priorizados para 
agendar a retirada. 

• Coletar turmas e realizar matrículas dos alunos. 
  
6. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

A manifestação de interesse pelo chip segue aberta na SED para os estudantes (caminho: 
Aluno > Questionário – Chips de Internet > Responder > Leia as instruções e responda às 03 
questões > Clique em Salvar).  
  

7. NORMATIVO 
Resolução Seduc-30, de 2-3-2021 
Vale lembrar que o uso do chip está vinculado à realização pelo estudante das atividades que 
constam no artigo 5º da Resolução 30/2021 e que seu não cumprimento implica na devolução 
do chip pelo estudante para unidade escolar, segundo consta no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, 
da mesma Resolução. 
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1. FORMAÇÃO PARA SERVIDORES DAS FERRAMENTAS OFFICE 365 
Interessados:  Dirigentes de Ensino, Diretor(a) de NIT, PCNP de Tecnologia e PROATEC, 
 
 
A Secretaria da Educação (SEDUC-SP), por meio da Escola de Formação e Perfeiçoamento dos 
Profissionais  a Educação (EFAPE), em parceria com a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, 
Evidência e Matrícula (CITEM) e a Microsoft, realizará, no período de 09/04/2021 a 23/04/2021, 
formações nas Ferramentas 
 
Teams, Sway, Forms, OneNote e OneDrive, todas do Office 365 da Microsoft. O objetivo será subsidiar o 
trabalho remoto dos servidores da Educação no uso das ferramentas do Office 365, bem como seus 
programas principais. 
 

Todos os servidores da sua DE, que compõem o público-alvo desta ação (PROATEC, Diretores de NIT e 
PCNP de Tecnologia), poderão participar das cinco formações que terão duração média entre 2h e 2h30 
aproximadamente para explorar as ferramentas. 

Não existe inscrição para esta ação! Para participar, basta acessar o link na tabela abaixo e participar da 
formação. Cada formação tem um link específico. Caso tiver dúvidas no decorrer das formações, 
teremos um chat aberto para que possa inserir suas dúvidas. 

Manhã: das 9h30h às 12h / Tarde: das 14h às 16h30

 

Importante! Estas formações não são obrigatórias. São oportunidades de formações e aperfeiçoamento 
para os servidores. 

Pré-requisitos para as formações 

Para os servidores conseguirem acompanhar e interagir via chat nas formações, serão necessários: 
• Instalação Microsoft Teams; 
• Caso o participante acesse o ambiente de formação pelo celular ou tablete, deverá instalar o 
aplicativo 
Microsoft Teams; 
• Conectividade com a Internet compatível. 

III – EFAPE - ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 DA EDUCAÇÃO  
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Boletim 69 
 
 
 
 
 
 
1. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO 
Interessados: Dirigentes, equipes de Supervisão de Ensino e equipes do Núcleo Pedagógico,  
 
Em continuidade às ações de apoio à implementação do Novo Ensino Médio, a Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) realizará atualização no cronograma das Formações de Formadores. 
Vale salientar, que as demais orientações e formações de implementação do Novo Ensino Médo 
continuarão a ser desenvolvidas como planejado.  
 
As ações formativas serão desenvovidas em parceria com o Programa Nosso Ensino Médio, uma 
iniciativa do Instituto Iungo, Instituto Reúna e Itaú Educação e Trabalho, concebido por educadores, 
técnicos de secretarias da educação e especialistas, para aopiar escolas, redes de ensino e seus 
formadores na implementação dos novos currículos.  
 
O objetivo destas formações é auxiliar as equipes de formadores das Diretorias de Ensino no 
planejamento e acompanhamento de ações de implementação do Novo Ensino Médio, bem como 
constituir comunidades de aprendizagem para que as equipes possam partilhar experiências e desafios, 
buscando colaborativamente soluções possíveis para as questões que se apresentam nos seus 
contextos de formadores do Novo Ensino Médio.  
 
As formações são destinadas as equipes de apoio para implementação do Novo Esnino Médio. Cada DE 
tem uma equipe composta por: um PCNP de cada área do conhecimento, um PCNP de educação 
especial e um Supervisor de ensino.  
As ações formativas ocorrerão na modalidade Ead, com momentos síncronos denominados web 
integradora, via CMSP e momentos assíncronos na plataforma http://nossoensinomedio.org.br/  
 
As web integradoras e trilhas de aprendizagem online possuem carga horária de 2 horas cada, 
todalizando 16 horas de formação, assim sendo o certificado não será computado para evolução 
funcional segundo a legislação vigente. COMUNICADO 05/02/2021 Atualização de atividades 
relacionadas às ATPC e às Formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento  
 
 

Data Tema Carga horária Local  

09/04 WEB INTEGRADORA 1 
O que tem de novo no Novo Ensino 
Médio? 

2 horas 

síncronas 

Canal Diretoria de Ensino 

10:00 às 12:00 

13/4 - 20/4 Trilha de aprendizagem online 
O que tem de novo no Novo Ensino 
Médio. 

2 horas assíncronas http://nossoensinomedio.org.b
r/ 

22/4 - 29/4 Trilha de aprendizagem online 
Convite à comunidade de aprendizagem 

2 horas assíncronas http://nossoensinomedio.org.b
r/ 

III – COPED/EFAPE  

https://drive.google.com/file/d/19V7vfaNoyHRWkjMOZwnE76W9brNEheu-/view?usp=sharing
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
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30/04 WEB INTEGRADORA 2 
Os Educadores do Ensino Médio: 
competências e práticas + Comunidade de 
aprendizagem 

2 horas 
síncronas 

Canal Diretoria de Ensino 
10:00 às 12:00 

03/5 - 10/05 Trilha de aprendizagem online 
Os Educadores do Ensino Médio: 
competências e práticas 

2 horas assíncronas http://nossoensinomedio.org.b
r/ 

11/05 - 18/05 Trilha de aprendizagem online 
A escola do Ensino Médio, os(as) jovens e 
seus projetos de vida. 

2 horas assíncronas http://nossoensinomedio.org.b
r/ 

19/05 -26/05 Trilha de aprendizagem online 
Educação para o mundo do trabalho 

2 horas assíncronas http://nossoensinomedio.org.b
r/ 

27/05 WEB INTEGRADORA 3 
A escola do Ensino Médio, os(as) jovens e 
seus projetos de vida. + Educação para o 
mundo do trabalho 

2 horas 
síncronas 

Canal Diretoria de Ensino 

10:00 às 12:00 

http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
http://nossoensinomedio.org.br/
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1.Cronograma Integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento atualizado com antecipação 
dos recessos e apresentação utilizada durante formação sobre habilidades essenciais e o Cronograma 
Integrado 

Interessados: Dirigentes de Ensino,  

Com o intuito de apoiar a organização das escolas e Diretorias de Ensino na articulação entre os diferentes 
elementos do Programa de Recuperação e Aprofundamento, compartilhamos neste link o Cronograma 
Integrado do Programa do 1º bimestre.    

Além disso, compartilhamos neste link a apresentação utilizada durante a formação sobre habilidades 
essenciais e o Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento com os Supervisores pontos 
focais do Acompanhamento Pedagógico Formativo de Diretores do Núcleo Pedagógico realizada no dia 
19 de março. 

A formação sobre esses mesmos temas - habilidades essenciais e o Cronograma Integrado de 
Recuperação e Aprofundamento - que estava prevista para ser realizada também para os PCNP será 
realizada, a pedido das Diretorias de Ensino, também para os PCAE - Professores Coordenadores para 
acompanhamento de um agrupamento de unidades escolares, no dia 16 de abril, das 14h às 15h30 no 
Canal Gestão do Centro de Mídias.  

Destacamos que no dia 16 de abril o conteúdo abordado será o mesmo da apresentação realizada no dia 
19 de março, porém para um público diferente, e incluindo apenas uma apresentação expositiva inicial e 
tempo para tirar dúvidas, sem incluir as oficinas que foram realizados na formação realizada com os 
Supervisores Pontos Focais e Diretores de Núcleo Pedagógico. 

Para apoiar os Diretores de Núcleo Pedagógico a realizar as oficinas com as equipes das Diretorias de 
Ensino, compartilharemos futuramente pautas formativas comentadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – COPED  

https://drive.google.com/file/d/1dTSzDOWTx-itz0zQUVCT3MKj4Y6rc2ZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7r33oFXB6fY4LyoRcL9KYmh7lr2Kf0k/view?usp=sharing
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VACINA JÁ EDUCAÇÃO: PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
Profissionais da educação com mais de 47 anos atuam nas escolas, desde a Educação Infantil ao Ensino 
Médio. 
 
O secretário da Educação, Rossieli Soares, anunciou na quinta-feira (1º) que o site 
https://vacinaja.sp.gov.br/educação    já está no ar, para os profissionais da educação realizarem o 
cadastro para receberem a primeira dose da vacina daCovid-19. A primeira etapa da imunização para a 
Educação terá início no dia 12 de abril, para servidores e funcionários a partir de 47 anos. 
 
Público Alvo: Professores da Educação Básica, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e faxineiras, 
secretários da escola, diretores e vice-diretores, professores coordenadores pedagógicos e cuidadores.  
Acesse o site: https://vacinaja.sp.gov.br/educacao 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações gerais 

https://vacinaja.sp.gov.br/educação
https://vacinaja.sp.gov.br/educacao
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