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GABINETE 

1. VACINA JÁ EDUCAÇÃO - Cadastro de Profissionais da Educação 

Nesta primeira etapa poderão ser vacinados os profissionais da Educação que estão 

na ativa, exercem atividade diretamente nas escolas e tenham 47 anos ou mais, desde a 

Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O secretário da Educação, Rossieli Soares, anunciou na quinta-feira (1º) que o site  

vacinaja.sp.gov.br/educação  já está no ar, para os profissionais da educação realizarem o ca-

dastro para receberem a primeira dose da vacina daCovid-19. A primeira etapa da imunização pa-

ra 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 pedagó-

gicos e cuidadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos e Materiais Explicativos 

 Como realizar o cadastro no Vacina já 

           Servidores Estaduais 

           Servidores Municipais, Federais e Escolas Particulares 

           Prestadores de Serviços 

           Como obter seu QR Code do Vacina Já - Servidores estaduais e demais 

           servidores após validação 

 Perguntas e Respostas 

           FAQ - Imunização dos Profissionais da Educação 

           Perguntas e Respostas - Intranet Espaço do Servidor 

https://vacinaja.sp.gov.br/educacao
https://vacinaja.sp.gov.br/educacao
https://www.youtube.com/watch?v=1H9ysHAs900
https://www.youtube.com/watch?v=ZgjiYKt6FF4
https://www.youtube.com/watch?v=EOUKJOFerdU
https://www.youtube.com/watch?v=hyHxHDbN-D8
https://www.youtube.com/watch?v=hyHxHDbN-D8
https://drive.google.com/file/d/1eNfgJb8Pu2TVanAwds5MknShHpajrFeg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Do0Ud8XJDaAykIq7qVCPIG5QRFLGAR4e/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1H9ysHAs900
https://www.youtube.com/watch?v=ZgjiYKt6FF4
https://www.youtube.com/watch?v=EOUKJOFerdU
https://drive.google.com/file/d/1eNfgJb8Pu2TVanAwds5MknShHpajrFeg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hyHxHDbN-D8
https://drive.google.com/file/d/1Do0Ud8XJDaAykIq7qVCPIG5QRFLGAR4e/view?usp=sharing
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Texto do Título 

GABINETE 

2. Tutorial orienta gestores das escolas a aprovar cadastros para va-

cina 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 apro-

var o cadastro dos funcionários das escolas para a vacinação da Covid-19.  

 

 

 

 

 

Clique aqui para mais informações. 

Confira o tutorial do fluxo de aprovação 

Vídeo Explicativo 

Como realizar o processo de validação e ratificação no sistema do Vacina Já 

https://www.educacao.sp.gov.br/tutorial-orienta-gestores-das-escolas-aprovar-cadastros-para-vacina-da-covid-19
https://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
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
https://www.youtube.com/watch?v=w0TksKRiP9I
https://youtu.be/w0TksKRiP9I
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Texto do Título 

GABINETE 

3. Retomada do pagamento do Programa Merenda em Casa 

O benefício é de R$ 55, por aluno, e vai atender 920 mil estudantes matriculados na rede 

estadual de São Paulo. O valor estará disponível a partir do dia 07 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A retomada do pagamento do Programa Merenda em Casa beneficia, agora, 920 mil estu-

dantes da rede estadual de ensino, em vulnerabilidade, que passarão a receber R$ 55 por mês, 

cada aluno, para a compra de seu alimento em casa, a partir do dia 7 de abril”, destacou Doria. 

 

Confira o passo a passo para receber o benefício no site da Diretoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-anuncia-retorno-do-merenda-em-casa-na-rede-estadual-de-ensino/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-anuncia-retorno-do-merenda-em-casa-na-rede-estadual-de-ensino


 

- 6 - 

 

Texto do Título 

GABINETE 

4. Proatec flexibiliza condições e possibilita acesso a novos  

professores 

Ação desenvolve o modelo de ensino híbrido nas escolas, através de tecnologias edu-

cacionais e práticas pedagógicas inovadoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes com bacharelado ou tecnólogo podem participar do Projeto de Apoio à Tecnologia 

e Inovação (Proatec). A ação promove a utilização de tecnologias educacionais e a adoção de 

práticas pedagógicas inovadoras, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 

nas escolas estaduais de Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Antes, a admissão era restrita a professores com licenciatura plena – efetivos 

(concursados), não efetivos (estabilizados) e temporários. A mudança, assim, estimula novos inte-

ressados para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas, modalidades e nas 

rotinas de interação dos diferentes atores da comunidade escolar envolvida na adesão à cultura 

digital. 

Confira mais informações no site da Diretoria. 

https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/proatec-flexibiliza-condicoes-e-possibilita-acesso-a-novos-professores/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/proatec-flexibiliza-condicoes-e-possibilita-acesso-a-novos-professores/
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Texto do Título 

GABINETE 

5. Escolas estaduais expandem carga horária de aprendizagem por 

meio da tecnologia com programa “Além da Escola” 

Iniciativa de ensino híbrido oferece novos desafios e contribui para a redução de desi-

gualdades sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da tecnologia, estudantes da rede pública estadual terão carga horária ampliada a 

partir de abril por meio do programa “Além da Escola”. Focado em estudantes do 6º ano do Ensi-

no Fundamental à 3ª série do Ensino Médio das escolas regulares (incluindo escolas indígenas, 

de quilombo e de área de assentamento), a iniciativa de ensino híbrido visa garantir a recupera-

ção de aprendizagem de maneira dinâmica, propor projetos em grupo que resolvam problemas 

reais da escola e também uma orientação de estudos personalizada. 

A estratégia é realizada por adesão voluntária e prioriza os estudantes mais vulneráveis da 

rede, selecionados a partir da observação de critérios do CadÚnico. Para atender a demanda, 

500 mil chips com 3GB de internet foram adquiridos e estão sendo disponibilizados. 

Confira mais informações no site da Diretoria. 

https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais-expandem-carga-horaria-de-aprendizagem-por-meio-da-tecnologia-com-programa-alem-da-escola/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais-expandem-carga-horaria-de-aprendizagem-por-meio-da-tecnologia-com-programa-alem-da-escola/
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO 

1. Estudantes Migrantes Internacionais  

O Brasil é um país formado por migrantes de várias regiões, que em conjunto com os indíge-

nas nativos do território, contribuíram para a construção de uma identidade brasileira multicultural. 

O Estado de São Paulo, mais especificamente devido à onda migratória nos últimos dois séculos, 

é tipicamente reconhecido como polo multicultural, com cidades fundadas por japoneses, holan-

deses, ingleses, dentre outros, e até mesmo por possuir bairros relacionados a determinados gru-

pos étnicos em sua capital. 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), em seu Glossário das Migrações, re-

comenda que as pessoas vindas de outros países sejam identificadas como migrantes internacio-

nais, ao invés de imigrantes ou estrangeiros, uma vez que esta mesma pessoa é emigrante no 

país de origem, e imigrante no país de destino, sendo a nomenclatura proposta mais eficiente pa-

ra a identidade destas populações. O termo estrangeiro também é evitado, pois quer indicar que a 

pessoa é sempre uma estranha em relação ao país em que se encontra.  

A Coordenadoria Pedagógica (COPED) da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), por 

meio do Centro de Inclusão Educacional (CINC) do Departamento de Modalidades Educacionais 

e Atendimento Especializado (DEMOD), organizou um documento orientador com o objetivo de 

compilar, em um único local, as orientações e procedimentos necessários para o atendimento es-

colar ao público migrante internacional na rede paulista de ensino.  

Confira mais informações no site da Diretoria. 

https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/estudantes-migrantes-internacionais/
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/estudantes-migrantes-internacionais/
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 

1. Modelo de Gestão - 1ª Edição/2021 - Inscrições Abertas! 

Clique aqui para mais informações 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/boletim-modelo-de-gestao-2021-n1.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/boletim-modelo-de-gestao-2021-n1.pdf
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2. Clubes Juvenis - 1ª Edição/2021 - Inscrições Abertas! 

Texto do Título 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Clique aqui para mais informações 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/boletim-clubes-juvenis-n1-2021.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/boletim-clubes-juvenis-n1-2021.pdf


 

- 11 - 

 

3. Ensino Híbrido: Práticas de Orientação de Estudos - 2ª Edição / 

2021 

Por meio do Mapa Estratégico – Visão de Futuro 2022 – 2030, elaborado pela SEDUC/SP, 
no que diz respeito aos “Projetos Prioritários”, a APRENDIZAGEM recebe destaque especial. O 
curso “Ensino híbrido: Práticas de Orientação de Estudos – 2ª Edição/2021” faz parte do Projeto 
Circuito de Formação. Nesse sentido, faz-se necessária a Gestão da Aprendizagem, promovendo 
cursos, formações, acompanhamentos entre outras ações aos profissionais diretamente envolvi-
dos nesse processo. Portanto, a formação desses servidores será primordial para a contemplação 
dos objetivos propostos nessa temática. 

A quem se destina 

• SEDUC: Todos os servidores do Quadro do Magistério (QM) e os diretores do Núcleo Pedagó-
gico do Quadro da Secretaria da Educação (QSE), desde que com contrato ativo na Secretaria 
Escolar Digital no mês de março de 2021. 

• Municípios: Todos os servidores das redes municipais de ensino do Estado de São Paulo, 

desde que com seus nomes ativos na base da Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de 

março de 2021: Diretor, Vice-diretor, Professor Coordenador Pedagógico, PEB I e II, Monitor e 

Auxiliar. 

Clique aqui para mais informações 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://efape.educacao.sp.gov.br/acao-formacao/ensino-hibrido-praticas-de-orientacao-de-estudos-2a-edicao-2021/
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4. Divulgação de Curso – PROATEC 

A Secretaria da Educação (SEDUC-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamen-

to dos Profissionais da 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 ferra-

mentas 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 aproximada-

mente 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. 

 

Pré-requisitos para as formações 

Para os servidores conseguirem acompanhar e interagir via chat nas formações, serão ne-

cessários: 

• 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. 

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

DATA PERÍODO FORMAÇÃO Link para a Formação 

09/04/2021 Manhã Microsoft Teams Link- Teams 

13/04/2021 Tarde Microsoft Teams Educacional Link- TeamsEd 

16/04/2021 Manhã Microsoft Sway Link- Sway 

20/04/2021 Tarde Microsoft Forms Link- Forms 

23/04/2021 Manhã Microsoft OneNote, OneDrive Link- OneND 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBhOWI2YjUtYzBlZC00ZWQxLWExZWEtMDFjYTg4OTgwNTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%229d28c212-2dd6-432b-9a87-f30fb67a45d0%22%2c%22IsBroadcastMe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVhYWE5MDktYWNkMi00NThlLTg1MWEtYzdhMDIyMTM1N2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%229d28c212-2dd6-432b-9a87-f30fb67a45d0%22%2c%22IsBroadcastMe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFiZTE1ZmMtZmQ0MS00ZTE5LTg1ZTAtZmM2MmM4MDU2OGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%229d28c212-2dd6-432b-9a87-f30fb67a45d0%22%2c%22IsBroadcastMe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVhNTdhYTctMjU0MC00ZDdiLTg0MGItN2ExYzc2OWEwZGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%229d28c212-2dd6-432b-9a87-f30fb67a45d0%22%2c%22IsBroadcastMe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNlYTBhM2MtNGE5Mi00ODJlLTgwZDYtMzZlN2E3Zjc5MTJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%229d28c212-2dd6-432b-9a87-f30fb67a45d0%22%2c%22IsBroadcastMe
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5. Olímpiada de Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguem abertas até o dia 30/04/2021 as inscrições para a Olimpíada de Língua Portugue-

sa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Portal Escrevendo o Futuro no link 

abaixo:  

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso 

 

Na 7ª edição, em 2021, a Olimpíada de Língua Portuguesa, em continuidade à natureza for-

mativa do concurso, reitera o compromisso e vínculo do Programa com professores e professoras 

de Língua Portuguesa das escolas públicas brasileiras.   

 

QUEM PODE PARTICIPAR?  

Professores (as) que estejam lecionando, em 2021, para estudantes de escolas da rede pú-

blica matriculados nos seguintes anos escolares: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 

(inclusive, classes de aceleração que atendem estudantes com defasagem entre idade e série), e 

1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 

No portal Escrevendo o Futuro você encontrará também tutoriais, vídeos e maiores informa-

ções sobre o concurso. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
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 CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS 

E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

1. Inep remarca provas do Encceja 2020 para agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2020 

(Encceja) foram remarcadas para o dia 29 de agosto. Por causa do cenário da pandemia da covid

-19, que deixou vários estados com capacidade menor que 80% dos leitos para pacientes acome-

tidos pelo novo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-

xeira (Inep) ajustou o cronograma da prova, inicialmente prevista para o dia 25 de abril. A altera-

ção está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (9). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-312990784
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-312990784
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-312990784
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

1. LIVE CGRH 06/04/2021 - Material PPT 

 

Clique aqui para visualizar os slides 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/material-live-cgrh-06042021_ada.pptx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/material-live-cgrh-06042021_ada.pptx
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formativo”. 
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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/

