
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETIM SEMANAL  

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PIRACICABA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Ano: 2021 - Nº 01 - 26 de abril de 2021  

Pauta: Comunicados SEDUC e Boletim Semanal Subsecretaria nº 318



 

 

2 

SUMÁRIO 

I – GABINETE 
1. CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 .............................................................................................................................................................. 3 

 

II - CIE - CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
 
1. CENSO ESCOLAR .................................................................................................................................................................................. 4 

1.1 ABERTURA DO SISTEMA EDUCACENSO – 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020 (SITUAÇÃO DO ALUNO)........................................ 4 

1.2 CENSO ESCOLAR – INÍCIO DA COLETA DE DADOS DA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL/SED PARA A 1° ETAPA MATRÍCULA INICIAL 
2021 ..................................................................................................................................................................................................4 

1.3 REUNIÃO CENSO ESCOLAR E MATERIAIS DE APOIO ...................................................................................................................... 5 

2 RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO RENDIMENTO FINAL 2020 (SED) ............................................................................................. 5 

3. PROGRAMA ALÉM DA ESCOLA (ENSINO HÍBRIDO) E ENTREGA DE CHIPS AOS ALUNOS ................................................................. 6 

3.1 NOVA LISTA DE ESTUDANTES QUE PODERÃO RECEBER OS CHIPS ................................................................................................. 6 

3.3 ATUALIZAÇÃO – QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA .............................................................................................................. 6 

3.4 PERGUNTAS FREQUENTES  - ALÉM DA ESCOLA ............................................................................................................................. 7 

4 REMANEJAMENTO DOS CHIPS DE PROFESSORES/SERVIDORES ............................................................................................................ 7 

 

III - CAF - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. TUTORIAL ORIENTA GESTORES DAS ESCOLAS A APROVAR CADASTROS PARA VACINA DA COVID-19 .................................................... 9 

2. RECURSOS PDDE SP – DESCARTÁVEIS ................................................................................................................................................... 9 

 

IV - NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
1. ESTUDANTES QUE AINDA NÃO REALIZARAM  TAREFA NO CMSP .................................................................................................. 10 

2. PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL ...................................................................................................................................... 10 

3. PROGRAMAÇÃO DAS ATPC DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO PARA SEMANA DE 19 A 23 DE ABRIL DE 

2021 ................................................................................................................................................................................................... 10 

4. TUTORIAL E COMPLEMENTO DA INFORMAÇÃO: “COMPOSIÇÃO DE ACERVO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - ENVIO DE NOVOS ACERVOS”): ............................................................................................................... 11 

5. FORMAÇÃO PELA ESCOLA – OFERTA DE CURSOS ONLINE .............................................................................................................. 12 

6. CAMPANHA “NÃO SE CALE” E A PARCERIA COM A REDE DE PROTEÇÃO ....................................................................................... 12 

7. ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 65.298, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020, E SUAS 

ALTERAÇÕES, BEM COMO RESPOSTAS ÀS PRINCIPAIS DÚVIDAS APRESENTADAS PELA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ......... 14 

8. ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS - CEJA ........................................................................................................................................... 14 

9. AÇÕES PREVISTAS NO MÉTODO DE MELHORIA DE RESULTADOS – MMR ..................................................................................... 14 

 



 

 

3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 

 

Informamos que, de acordo com as alterações da Resolução Seduc -83, de 10/11/2020 (Res SEDUC 19 /2021 , 

Res SEDUC 20/2021, RES SEDUC 36/2021), elaboramos uma nova sugestão de Calendário Escolar, disponível 

neste LINK. 

 

-   Inserir na SED até dia 26/04/2021 para ratificação da Supervisão de Ensino; 

- O modelo em anexo é para as escolas da cidade de Piracicaba, as demais escolas deverão adequar o 

Calendário de acordo com seus feriados municipais. 

 

Lembramos que, a homologação do Calendário Escolar na plataforma SED é imprescindível para habilitar o 

Módulo Fechamento, que permitirá aos professores da rede estadual realizar o lançamento das notas e faltas 

bimestrais dos estudantes da rede estadual. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – GABINETE / SUPERVISÃO DE ENSINO 

 

https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/ESZirTimYydJkpcOiLEYNYwB9Ter2eZhNJeSrzLwNOtoRQ?e=y6bAMy
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1.  CENSO ESCOLAR 

 

1.1  ABERTURA DO SISTEMA EDUCACENSO – 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020 (SITUAÇÃO DO ALUNO) 

Informamos que o Sistema Educacenso está disponível para conferência e retificação de dados relacionados à 

situação do aluno no ano letivo de 2020 no período de 22/04 a 07/05/2021. 

Os principais dados a serem preenchidos e verificados nesta etapa são: 

- Questionário “Resposta Educacional - Covid 19”; 

- Atualização dos dados do gestor escolar da 2ª etapa; 

- Verificação e registro da situação final do aluno em 2020 (rendimento/movimentação/conclusão); 

- Cadastrar os alunos admitidos após a data base Censo Escolar 2020; 

- Conferir os relatórios gerenciais; 

- Realizar o “encerramento do ano escolar” dentro do Educacenso, salvar o recibo e enviar uma cópia ao 

depirnrm@educacao.sp.gov.br até 07/05. 

Lembramos que as informações de rendimento/movimento do Censo Escolar serão utilizadas para cálculo da 

taxa de rendimento. 

A solicitação de inclusão de novos usuários Educacenso, conforme Comunicado CIE-NRM 40/2021, deve ser 

realizada através do formulário: https://forms.gle/Zmhxm4oBNQsMtthe8 

Materiais de Apoio: 

1. FAQ – Situação do Aluno 

2. Informe da Coordenação Estadual do Censo Escolar 

3. Cartilha Módulo Situação do Aluno  

1.2  CENSO ESCOLAR – INÍCIO DA COLETA DE DADOS DA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL/SED PARA A 1° ETAPA 

MATRÍCULA INICIAL 2021 

Interessados: unidades escolares da rede estadual, rede privada e secretarias municipais 

 

Iniciamos as orientações de coleta de dados nos sistemas da Secretaria Escolar Digital/SED para a 1ª Etapa do 

Censo Escolar 2021 (Matrícula Inicial). 

 

II – CIE- CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE 
ESCOLAR 

mailto:depirnrm@educacao.sp.gov.br
https://forms.gle/Zmhxm4oBNQsMtthe8
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EbVx1hWvDtRFvQqNPboHKzgBbZgfJCWO_ZhNF7ZAJVwMaw?e=I9Vqwx
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EYp3dvAC-2pHvRDhzkq7TR4Bdvg-n15gi-uibWkiwIjn8Q?e=INiswR
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EXYXnI66Al5KtQ1o72IwSuIBvmfS892TgPQEJK8OynEAKg?e=s3CwLK
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A data base de referência para o Censo Escolar 2021 será 26/05/2021 (última quarta-feira do mês de maio), 

contudo necessitamos que as escolas estaduais realizem os ajustes nos respectivos menus da SED considerando 

o prazo final abaixo: 

 

 

Coleta de dados 
Links com Documentos 

Orientadores 
Links com 
Tutoriais 

Prazo 

Cadastro de Escolas 01 01, 02 30/04 

Cadastro de Alunos 01 01, 02, 03  30/04 

Transporte Escolar  01 01 10/05 

Dados Pessoais Professor - - 21/05 

Formação Curricular  - - 21/05 

Funcional – outras redes  - - 21/05 

Associação do Professor - - 21/05 

Declaração do Censo Escolar  - - 26/05 

 

1.3  REUNIÃO CENSO ESCOLAR E MATERIAIS DE APOIO 

 

Conforme informado durante a formação sobre Censo Escolar realizada no dia 22/04/2021, das 10h às 12h, 

pelo Teams, estamos no período de realização de atividades referentes tanto à 2ª Etapa do Censo Escolar 2020 

(Período de Retificação dos dados sobre Situação do Aluno no Sistema Educacenso) quanto à 1ª Etapa do Censo 

Escolar 2021 (Coleta de dados da Matrícula Inicial na SED). 

   

 apresentação geral do Censo Escolar: link 

 apresentação sobre a 2ª Etapa Censo Escolar 2020 - Situação do Aluno: link 

 Passo a passo para conferência no Educacenso: link  

 vídeo do Inep sobre Alunos admitidos após o Censo - Situação do Aluno 2020: link 

 documento orientador sobre a 1ª Etapa do Censo Escolar 2021 - Aba Dados Complementares: link 

 gravação da formação: link 

 

 

Para a apropriação do que foi trabalhado na formação, será importante que os usuários do Sistema Educacenso 

fiquem atentos aos tutoriais, documentos orientadores e demais informações a serem encaminhados neste e 

nos próximos Comunicados sobre o Censo Escolar. 

 

 

2 – RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO RENDIMENTO FINAL 2020 (SED) 

Informamos que o sistema para retificação do lançamento do Rendimento final de 2020 está disponível para o 

perfil de acesso das Diretorias de Ensino na plataforma SED. 

As unidades escolares que necessitam realizar a retificação do Rendimento Final 2020 deverão encaminhar, 

impreterivelmente até o dia 28/04, ao depirnve@educacao.sp.gov.br as seguintes informações: 

- Nome e CIE da escola 

- Nome e RA do Aluno 

https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EcmYGKEV8TpPmJe9PNKVGvABpxczxCs6FNAgezqcoEN0fQ?e=pCeHhp
https://drive.google.com/drive/folders/1jUG9c8SxRZyA1shXeIF5NBhj9ZdN7EZu
https://drive.google.com/drive/folders/12cDygg0-fPxSA_edszydAtsDuYxbMl59
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EdynBdvKR3lOvYC2Qfn_U60BoxUKYk623IE6L2SlTP8e7g?e=HuWZCJ
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EXToAo0dxfxMhv2Wcs2WRZ8BvflnJRC_YMRm_zh4AhPKLA?e=T8nrpw
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EaQVX3Q1LIJMuGuWo1erK8EB1Qpbxw4Hp4lUJnj58ogQ9A?e=pxuPyr
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EUvI-tLL4HJIt-217hVHHuYBFJELPZlBV5L0LTZcyTqpjQ?e=RmQNlt
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EUSFbnu2e8lKjqH6_KOjQK8BV4bdAqkY8fjM4qBD9kRrxg?e=mP3QHp
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EY_cPJ1IvM9MpWzqq16_xJkBejmvNDRvyKM8uCDTam9V9g?e=27Uq2F
https://drive.google.com/file/d/1vo0EpK1O5N9aN013c3YJwLgkkm9atIBo/view?usp=sharing
https://seesp-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EUI_e5BEK0JIqDdh_65SRC4BZ0c2FruXaFGX7I3DnMpkBQ?e=ZXGAtg
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/EWx7jSaRvkZHqv3DxqCAla4BgOMuY7kaK5TEW6SNvknxAg?e=kGw0AP
https://www.youtube.com/watch?v=3KT4gSxTrXI&list=PLjz5Kd6rxbE7NzljUedKtPWzyWTlCNKxl&index=2
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdepircie%5Feducacao%5Fsp%5Fgov%5Fbr%2FDocuments%2FCADASTRO%20DE%20ESCOLA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdepircie%5Feducacao%5Fsp%5Fgov%5Fbr%2FDocume
https://web.microsoftstream.com/video/e5745044-80c1-4ab0-abcb-3410ac432555
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- Tipo de Ensino e Turma 

- Justificativa da retificação 

Esclarecemos que adotamos tal procedimento em observação ao período de Retificação da Situação do Aluno 

do Censo Escolar 2020, conforme Portaria n° 357 de 22 de maio de 2020. Desse modo, todas as alterações 

realizadas durante esse período de retificação do Censo Escolar, por meio da plataforma SED, deverão ser 

realizadas também no sistema do Educacenso – INEP. 

 

4.  PROGRAMA ALÉM DA ESCOLA (ENSINO HÍBRIDO) E ENTREGA DE CHIPS AOS ALUNOS 

4.1 NOVA LISTA DE ESTUDANTES QUE PODERÃO RECEBER OS CHIPS 

 A 8ª lista de estudantes que devem receber os Chips já está disponibilizada no sistema e as escolas já poderão 

realizar a divulgação e entrega aos responsáveis/alunos, mediante termo de responsabilidade, para o 

cumprimento das atividades do Programa Além da Escola (iniciativa de ensino híbrido), conforme a Resolução 

Seduc-30, de 2-3-2021.  

Referente à planilha on-line do Comunicado 035/2021 - CIE/NIT – Equipamentos de Tecnologia (link), as escolas 

devem manter os dados alimentados e atualizados conforme forem realizando as entregas aos alunos e 

atualizando o status.  

3.2 COLETA DAS TURMAS “ALÉM DA ESCOLA”  PROJETADAS NO QUADRO RESUMO - ORIENTAÇÕES 

 

Informamos que as unidades escolares relacionadas na planilha disponível aqui, já podem fazer a coleta das 

turmas que estão projetadas para o Ensino Híbrido, na quantidade disponível na SED. 

Esclarecemos que inicialmente foram pedidas apenas as turmas completas (ou seja, que já tinham um número 

suficiente de alunos) e especificamente para as unidades escolares que já fizeram a entrega de uma quantidade 

razoável de chips. Nesse sentido, solicitamos que, conforme os alunos forem retirando os chips, façam a 

indicação na planilha online disponibilizada pelo NIT para podermos fazer o devido acompanhamento. 

Reforçamos que só sejam feitas as matrículas dos alunos que efetivamente retiraram os chips na unidade 

escolar. 

Por fim, solicitamos que, quando as turmas inicialmente projetadas (1) já estiverem devidamente coletadas, (2) 

com as respectivas indicações de retirada dos chips na planilha do NIT e (3) com todas as matrículas possíveis 

realizadas, encaminhem um e-mail para  depirnrm@educacao.sp.gov.br solicitando a projeção de novas turmas. 

 

 

3.3 ATUALIZAÇÃO – QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA 

Atendendo às sugestões das Diretorias de Ensino, a Equipe do órgão central do Além da Escola (Ensino Híbrido) 

fez uma atualização nos números máximos de alunos por turma das turmas do referido Programa.  

A partir de agora, as turmas de diurno (alunos da manhã e tarde) poderão passar a ter entre  08 e 10 alunos e as 

turmas do noturno (alunos do noturno) poderão passar a ter entre 12 e 15 alunos. Esse aumento no tamanho 

das turmas irá diminuir o número de turmas por escola, bem como facilitar a enturmação dentro da mesma 

unidade escolar, diminuindo o número de alunos que terão que ser enturmados em outra unidade escolar. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1v1dlKraufdre8cmOxi3w4OdylSiDQ3fFvL1UyCeuCS0/edit
https://seesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/depirnit_educacao_sp_gov_br/ESfEghSXIX9PuCzlmOJDwKcBVvXAVUR9PLH60RmkJMYTng?rtime=GQMJgzoG2Ug
https://seesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/depirnrm_educacao_sp_gov_br/Ec1jLJ-MdglBhdSP7DiSOO8B9xkCAxQ7xRF63Sk6UnQt2Q?e=gc7dGk
mailto:depirnrm@educacao.sp.gov.br
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3.4  PERGUNTAS FREQUENTES  - ALÉM DA ESCOLA 

 

A) POSSO CRIAR TURMAS COM MENOS DE 08 ALUNOS?  

Não. As turmas devem seguir os tamanhos estipulados nas regras apresentadas no dia da formação, apenas 

sendo permitido o aumento do número máximo de alunos, na seguinte conformidade: 

Turmas com alunos do diurno (manhã e tarde): no mínimo 08 e no máximo 10 alunos 

Turmas com alunos do noturno (apenas noturno): no mínimo 12 e no máximo 15 alunos 

 

B) COMO FUNCIONARÁ O INCENTIVO DE R$ 300 POR SEMESTRE? 

 Em breve sairá um normativo específico para tratar desse incentivo. Pedimos que aguardem.  

 

C) ALUNOS DO NOTURNO QUE TRABALHAM TÊM DIFICULDADE DE ACOMPANHAR AULAS. COMO FAÇO?  

O Programa Além da Escola foi desenhado de forma que os estudantes possam ter flexibilidade para cumprir a 

carga horária extra no momento em que acharem melhor, ao longo do dia. A parte do encontro com o 

professor e grupo também deverá ser organizada de forma que todos possam participar.  

 

D) PODEMOS SUGERIR QUE OS PROFESSORES FAÇAM OS ENCONTROS AOS SÁBADOS PARA GARANTIR A 

PPRESENÇA DOS ESTUDANTES QUE TRABALHAM?  

Não. Os Professores Orientadores de Estudos (POEs) não poderão ofertar os encontros aos sábados, apenas de 

segunda a sexta.  

 

E) 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.  

 

F)  MINHA ESCOLA NÃO TEM NÚMERO SUFICIENTE DE ESTUDANTES PARA FORMAR TURMAS SEGUINDO AS 

REGRAS ESTABELECIDAS. O QUE FAZER?  

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. É válido dizer 

TODOS os estudantes que quiserem participar do Programa serão enturmados. Nenhum aluno ficará sem turma 

por falta de colegas, nós vamos ajustar todas as exceções para que todos possam participar. 

 

4 REMANEJAMENTO DOS CHIPS DE PROFESSORES/SERVIDORES  

O remanejamento dos Chips dos Professores/Servidores é necessário para atender a demanda em unidades 

escolares que estão com falta deste item.  

Esta ação será realizada nas seguintes etapas: 

- Levantamento de todas as UEs, para informação da quantidade de CHIPs que faltam ou sobram. O 

Levantamento já se encontra disponível, CLIQUE AQUI.;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CW7SYMbac2jF6Yyxuoj1NsmvJYmzB9BN-C9NlyNjtLZSCg/viewform
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- Devolução dos CHIPs que sobraram ao NIT;  

- O NIT fará a desvinculação de todos os CHIPs devolvidos, (desvinculação referente ao nome da escola com o 

CHIP. Desvinculação em nome do professor, a escola deverá fazer antes de entregar ao NIT);  

- O NIT fará nova vinculação destes CHIPs para atender apenas as escolas que alimentaram o levantamento;  

- Entrega dos CHIPs as escolas que necessitam de CHIPs (apenas do levantamento);  

- Publicação de um formulário on-line para atender necessidades futuras.  

 

NPE  - NÚC 
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1. TUTORIAL ORIENTA GESTORES DAS ESCOLAS A APROVAR CADASTROS PARA VACINA DA COVID-19 

A Secretaria Estadual da Educação publicou nesta quarta-feira (7) um vídeo e um tutorial que explica o passo 

a passo de como os gestores das escolas estaduais devem fazer para aprovar o cadastro dos funcionários das 

escolas para a vacinação da Covid-19. Confira o tutorial do fluxo de aprovação:  

http://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Tutorial-Vacina-J%C3%A1-

Educa%C3%A7%C3%A3o-Fluxo-de-Aprova%C3%A7%C3%A3o.pdf 

2. RECURSOS PDDE SP – DESCARTÁVEIS 

Com a mudança do Plano São Paulo da fase emergencial para a fase vermelha, a alimentação deverá ser 

servida preferencialmente nas unidades escolares, respeitando-se a capacidade máxima de 35% dos alunos, 

os protocolos sanitários e as regras de distanciamento social. Em razão da mudança supracitada, informamos 

que não serão realizados novos repasses do recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE SP para 

materiais descartáveis, relativos às resoluções SEDUC nº 37/2021 e 39/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – CAF - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 
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1. ESTUDANTES QUE AINDA NÃO REALIZARAM  TAREFA NO CMSP 

  

Considerando a proximidade com o final do bimestre (30/abril), informamos que a realização das atividades no 

CMSP é contabilizada para frequência do aluno e constitui insumo para o preenchimento do Diário de Classe 

Online. Neste link, encontra-se um vídeo do planejamento pedagógico do início do ano com todas as 

orientações sobre o tema. 

Orientamos que a equipe da escola entre em contato com estes estudantes e incentivem a realização das 

atividades. Vale lembrar que aqueles que não possuem dispositivos tecnológicos fazem parte do grupo 

prioritário para ir presencialmente na escola e podem usar os equipamentos da unidade escolar para realizar as 

tarefas. 

 

2. PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e consiste em uma iniciativa que visa a formação de 

cidadãos reflexivos, críticos, autônomos e transformadores da realidade local, regional e global, para a 

ampliação de repertório teórico-metodológico na formação integral dos(as) estudantes, contribuindo com o 

desenvolvimento das temáticas socioambientais junto aos profissionais das redes públicas de ensino.  

Na edição de 2021, o Programa está estruturado em 2 linhas temáticas: Conservação da Biodiversidade e 

Resíduos Sólidos. No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização 

Ambiental – Edição 2021, via CMSP. Ao total serão 6 diálogos, com a previsão de um a cada bimestre. O 

primeiro diálogo pode ser acessado neste link.  

Dando continuidade ao Programa, o 2º Diálogo está previsto para o dia 27 de abril de 2021, das 15h às 16h, no 

Canal Gestão. Nele, daremos continuidade à introdução do Programa, abordando a temática de Resíduos 

Sólidos e o planejamento das formações ao longo do ano.  

O Diálogo é direcionado aos Professores de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais, e das áreas de Ciências 

da Natureza e Ciências Humanas, inclusive Interlocutores de Educação Ambiental; Professores Coordenadores, 

Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares. 

Reforçando que, diferente do que foi executado em 2019, o Programa em 2021 focará a formação dos 

professores, abordando conteúdos teóricos, trazendo novidades do campo das duas temáticas (Resíduos 

Sólidos e Conservação da Biodiversidade) e possibilidades de trabalho dessas temáticas com os estudantes. 

 

3. PROGRAMAÇÃO DAS ATPC DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO PARA SEMANA DE 19 A 

23 DE ABRIL DE 2021  

 

Devido ao feriado de 21/04 e a necessidade de se realizar as formações do Programa de Recuperação e 

Aprofundamento em Língua Portuguesa sobre a Sequência de Atividades 1 do Volume 2, comunicamos que 

essas formações serão gravadas e disponibilizadas no YouTube e no repositório do CMSP a partir do dia 23 de 

abril, para serem desenvolvidas no momento das ATPC da escola, ou em outro momento oportuno nas 

próximas semanas. 

Aproveitamos o ensejo para informar que, hoje, dia 22 de abril, está acontecendo formações pela EFAPE 

referentes ao início das ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza.  

V - NPE  - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=8332&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0
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As formações serão transmitidas ao vivo das 9h15 às 10h45 e das 15h45 às 17h15, nos canais de Recuperação e 

Aprofundamento divididos por ano/série e componente curricular, a saber: Ciências no 9º ano do Ensino 

Fundamental e 3ª série do Ensino Médio para os componentes de Biologia, Física e Química. 

Destacamos ainda que, a apresentação do Programa de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da 

Natureza, realizado dia 19 de abril, já está disponível no Youtube e no repositório do CMSP.  

Para mais informações, consulte a programação do CMSP destinada aos professores e profissionais da Educação 

no link.  

Com o objetivo de explicitar os eixos a serem abordados durante as formações de cada uma das Sequências de 

Atividades do bimestre, informamos ainda que, já estão disponíveis os roteiros formativos do 2º bimestre pelo 

link. 

 

4. TUTORIAL E COMPLEMENTO DA INFORMAÇÃO: “COMPOSIÇÃO DE ACERVO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ENVIO DE NOVOS ACERVOS”): 

Senhores Diretores (EFAI, EFAF, EM – regular e PEI, CEEJA, Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente) 

Complementamos a informação publicada no site da Diretoria (Rede 00567/2021) e também enviada ao e-mail 

das escolas sobre “Entrega de acervo bibliográfico para as escolas de Piracicaba”. 

Segue o tutorial referente ao procedimento de averiguação e análise dos acervos recebidos pelas escolas: 

● Processo de Indicação de Livros, formado pelos livros literários e técnicos provenientes das escolhas feitas 

pelos alunos e professores no 1º Processo de Indicação de Livros. Público-alvo: Escolas de Ensino Fundamental 

Anos Iniciais e Ensino Médio;  

● Étnico-raciais, formado pelos livros literários e técnicos provenientes das escolhas de equipe especializada 

sobre a temática étnico-racial. Público-alvo: Escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental 

Anos Finais e Ensino Médio.  

TUTORIAL  

Confira o acervo recebido na escola, seguindo o passo a passo abaixo:  

a)Acessar o link 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjNkMDg5OTQtM2M5Yy00NmFiLTkyYjUtYzM0NjBhMGIzYjIzIiwidCI6IjE

2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9 

b) Selecionar a Diretoria;  

c) Selecionar o código da U.E.; 

d) Confirmar se o nome da U.E. estadual que apareceu é a que você está pesquisando;  

e) Conferir a listagem de Acervos e dos títulos literários recebidos;  

f) Conferir os acervos recebidos e os quantitativos de títulos literários com a guia de remessa (fornecida no ato 

da entrega) e com o link do tópico “a”;  

g) Conferir se o material se encontra dentro da qualidade esperada;  

h) Assinar a Guia de Remessa apenas se tudo o que constar na guia estiver entregue;  

i) Caso o acervo recebido não esteja em conformidade com os padrões de qualidade, pedimos que as unidades 

escolares enviem e-mail para saladeleitura@educacao.sp.gov.br 

3. Depois de conferir, preencher o Formulário de Averiguação do Controle de Qualidade disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYoOWPnvsmVryf4bdD-

L5_ePrlp_g3FK8jIvZupJTqu2AKkw/viewform 

Orientamos que as escolas que possuem Salas ou Ambientes de Leitura devem encaminhar o novo acervo para 

estes espaços. As que não possuírem podem, em momento oportuno, criar um ambiente de leitura ou utilizar 

estratégias locais para ofertar esse acervo à comunidade escolar.  

Por fim, relembramos que, de acordo com a Resolução SEDUC 11, de 26-01-2021, “As salas de leitura devem ser 

desativadas para o empréstimo de livros, podendo ser usadas para outras finalidades”. Pedimos que aguardem 

novas orientações para realizar o empréstimo. 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bg2b7PKdqguDTTdLEcR8-uXPZE8nexeD
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjNkMDg5OTQtM2M5Yy00NmFiLTkyYjUtYzM0NjBhMGIzYjIzIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjNkMDg5OTQtM2M5Yy00NmFiLTkyYjUtYzM0NjBhMGIzYjIzIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
mailto:saladeleitura@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYoOWPnvsmVryf4bdD-L5_ePrlp_g3FK8jIvZupJTqu2AKkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYoOWPnvsmVryf4bdD-L5_ePrlp_g3FK8jIvZupJTqu2AKkw/viewform
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5. FORMAÇÃO PELA ESCOLA – OFERTA DE CURSOS ONLINE 

Interessados: Profissional da Educação, 

Você quer compreender o que são políticas públicas educacionais? Conhecer as fontes de financiamento da 

Educação e o papel social do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)? O Programa 

FORMAÇÃO PELA ESCOLA oferece cursos na modalidade a distância, com o objetivo de contribuir para o 

fortalecimento da atuação dos agentes e dos parceiros envolvidos com execução, monitoramento, avaliação, 

prestação de contas e controle social das ações educacionais e dos programas financiados pelo FNDE. 

Conheça a seguir os cursos oferecidos pelo Programa Formação pela Escola: 

• Competências Básicas; 

• Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); 

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

• Programas de Transporte do Escolar (PTE); 

• Programas do Livro (PLi); 

• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb); 

• Controle Social para Conselheiros; 

• Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE); 

• Censo Escolar da Educação Básica – Sistema Educacenso. 

Quem poderá participar dos cursos? 

Todos os profissionais dos quadros do QM, QSE e QAE poderão participar. O atendimento também poderá ser 

estendido aos demais interessados da comunidade escolar e da sociedade civil. A certificação dos cursos será 

emitida a todos os cursistas pela FNDE. Aos servidores estaduais, haverá certificação emitida também pela 

EFAPE, válida para evolução funcional para todos os quadros da SEDUC-SP. 

 

 

Formação pela Escola – Oferta de cursos online! 

Você está interessado(a) em se inscrever? Então, entre em contato com um tutor! No site da EFAPE, será 

possível encontrar tutores para atender você totalmente a distância. 

 

Como encontrar o tutor e obter mais informações? 

I. Acesse o site da EFAPE (efape.educacao.sp.gov.br); 

II. No menu superior, clique em “CURSOS E FORMAÇÕES” e, na sequência, localize e clique em “FORMAÇÃO 

PELA ESCOLA”. Você também poderá utilizar o campo de busca disponível na página; 

III. No final da página do Programa, para encontrar o tutor mais próximo à sua cidade, clique em “Lista de 

Tutores” ou “Localização de tutores”. 

Participar do Programa Formação pela Escola é integrar uma rede de cidadãos, que têm importante papel na 

gestão, no monitoramento e no controle social dos recursos públicos destinados à educação. 

Assim, haverá uma contribuição direta para a melhoria da qualidade do ensino. 

Divulgue as ações do Programa Formação pela Escola em sua comunidade escolar! 

 

 

 

6. CAMPANHA “NÃO SE CALE” E A PARCERIA COM A REDE DE PROTEÇÃO 

O Canal de Desenvolvimento Profissional veiculará a partir do dia 26.04, programas com o apoio do Tribunal de 

Justiça de São Paulo acerca da “Campanha de prevenção ao abuso e violência contra crianças e adolescentes”. 

Preocupados com o possível aumento nos números de casos de abuso e violência contra crianças e 

adolescentes e sua subnotificação durante o isolamento social, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) lançou 

a campanha “Não se cale!”, que incentiva e orienta as denúncias destes crimes. A Secretaria de Educação do 

https://drive.google.com/file/d/1CXuH8r7_vSxy4pDXjIoYp1ZzV-U7GVok/view
https://drive.google.com/file/d/1QnPtbinOzgzMbkOi1B2H_-zk22U_KzQ_/view
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Estado de São Paulo (Seduc-SP) tem apoiado e disseminado esta campanha por meio dos seus canais digitais. 

A campanha contém divulgação com os dizeres “Não se cale. Violência contra criança é covardia, é crime! 

Disque 100. Denuncie, a ligação é gratuita e anônima”. Também foram criados vídeos com o grupo de atores 

“Palhaços Sem Juízo”, que atua nas salas de depoimento especial em fóruns de São Paulo, junto a crianças e 

adolescentes vítimas de abusos. 

Você poderá assistir aos vídeos no canal do TJSP no YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=bGqAx3ta-CM ). 

O programa “Não se Cale” comemora a parceria entre o Poder Judiciário e a Secretaria da Educação, para o 

fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente. 

A série de programas conta o trabalho desenvolvido por juízas, promotores e promotoras, psicólogos, 

psicólogas e assistentes sociais, dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, com crianças e adolescentes vítimas 

de violência. 

Serão abordados aspectos importantes sobre a identificação de sinais de uma possível situação de violência e a 

respeito de como agir e como não agir diante dessa situação. 

Os programas lançarão luz igualmente sobre a importância da articulação e do fortalecimento da rede de 

proteção, destacando o papel da escola, explicando as diferentes formas de violência e orientando os 

profissionais da Educação quanto à postura técnica e ética que mais colabora para diminuir eventuais danos 

psicológicos no momento da escuta do relato e do sofrimento da criança. Serão apresentados temas como os 

sinais e as formas de violência física, sexual, psicológica e a negligência, o que fazer (e não fazer), quando uma 

criança conta uma violência sofrida para alguém da escola, e como ouvir e encaminhar a situação depois de 

uma revelação ou do desvelamento desta. 

Denunciar não é investigar! A proteção é de todos nós. A magistrada Ana Carolina Della Latta Camargo 

Belmudes, uma das responsáveis pela campanha, considera que, para romper o ciclo de violência, sobretudo 

nesse momento fundamental, pais, amigos, parentes e vizinhos fiquem mais atentos e denunciem os casos, 

mesmo que seja uma suspeita. “As denúncias são anônimas e, assim que são feitas, uma investigação é aberta 

justamente para profissionais competentes e qualificados apurarem os fatos.” 

Sabemos que muitos casos chegam ao conhecimento das autoridades pela percepção dos profissionais das 

escolas, que acabam identificando mudanças de comportamento das crianças e dos adolescentes que podem 

estar relacionadas a maus-tratos, violências ou abusos sexuais. 

 

  Anote na agenda: 

Acompanhe o primeiro programa da série, no dia 26 de abril de 2021, no Canal de Desenvolvimento 

Profissional 1, no aplicativo do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). A série tem 

periodicidade quinzenal e ocorre às segundas-feiras. 

 

1º Programa: Campanha “NÃO SE CALE” e a parceria com a rede de proteção 

Horário: das 15h30 às 17 horas 

Palestrantes: Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São 

Paulo e Soraya Saide, Atriz e Palhaça, Fundadora do Palhaços Sem Juízo. 

Temas abordados: 

• Campanha “Não se cale” de prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes; 

• Motivação para criação da campanha e a importância da rede de proteção. 

 

Atenção: Denúncias podem ser feitas gratuitamente ao número de telefone 100, por qualquer cidadão de 

forma anônima. O serviço funciona diariamente em todo o País, das 8 às 22 horas, inclusive em finais de 

semanas e feriados. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGqAx3ta-CM
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7. ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 65.298, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020, E 

SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO RESPOSTAS ÀS PRINCIPAIS DÚVIDAS APRESENTADAS PELA REDE ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO. 

A APM, pelo seu caráter participativo, favorece o entrosamento entre os responsáveis legais dos alunos e 

professores, possibilitando que recebam informações relativas aos objetivos educacionais, métodos e processos 

de ensino, bem como sobre o aproveitamento escolar dos alunos sob sua responsabilidade; aos professores, 

que conheçam as condições de vida do aluno fora da escola, como instrumento para auxiliar o aprimoramento 

do processo educacional. 

Este documento (LINK) foi elaborado pela COPED, com apoio da Chefia de Gabinete e COFI, com o intuito de 

fortalecer as ações das APMs e trazer subsídios para responder dúvidas frequentes com relação ao Novo 

Estatuto Padrão, e quanto à composição da respectiva Diretoria 

 

8. ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS - CEJA 

É com muita satisfação que o Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado 

(DEMOD), por meio de seu Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) informa a chegada dos livros 

didáticos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em nossa rede. 

O livro didático é um dos diversos recursos de apoio aos professores e estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem auxiliando na promoção de uma educação de qualidade e equitativa aos nossos estudantes da 

EJA. Tendo sido escolhidos após um rigoroso processo de avaliação respeitando as necessidades e 

especificidades da modalidade, considerando sempre a trajetória, as experiências e a diversidade existente em 

nossa rede, as coleções didáticas trazem questões do cotidiano de nossos estudantes jovens, adultos e idosos 

atreladas às habilidades necessárias para desenvolvimento de conhecimentos, do senso crítico e estimulando o 

raciocínio científico. 

Cada unidade escolar que possui turmas de Educação de Jovens e Adultos recebeu entre os dias 16/02 e 16/03 

coleções de livros didáticos não-consumíveis. Deste modo, cabe ressaltar que é de responsabilidade do 

estudante, professores e gestores o cuidado e a manutenção das boas condições do material para que este 

possa continuar sendo utilizado pelas turmas seguintes. Para tanto, recomenda-se encapar os livros, evitar o 

consumo de alimentos e bebidas durante o seu manuseio, armazená-los em local adequado para sua 

preservação e não fazer nenhum tipo de anotações nos mesmos. 

Durante o período de atividades não presenciais, é necessário que as unidades escolares se organizem para a 

entrega dos livros aos estudantes por meio de agendamentos respeitando sempre os protocolos sanitários 

específicos para a área da educação. 

 

9. AÇÕES PREVISTAS NO MÉTODO DE MELHORIA DE RESULTADOS – MMR 

Considerando as recentes readequações de calendário decorrentes da evolução da pandemia e na certeza de 

que a continuidade das ações previstas no Método de Melhoria de Resultados – MMR, articuladas ao Projeto 

Acompanhamento Pedagógico Formativo – APF, são de suma importância para os avanços escolares, 

informamos que a próxima N3 – reunião realizada na escola – e que neste momento discutirá a implementação 

do Plano de Ação e suas expectativas, deverá ser realizada entre os dias 03 a 07 de maio. 

https://drive.google.com/file/d/1mmk7DyBSeSIDKczNbYL7GZWQUzbDJO68/view

