Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
11/05/2021

REDE Nº 052
Prezados,
ASSUNTO 01: PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL
Senhores Diretores;

O Programa de Alfabetização Ambiental, uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação
e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, através do Centro de Educação Infantil e Anos
Iniciais convida Gestores e professores dos Anos Iniciais a divulgarem as boas práticas em
Educação Ambiental, sobre a temática “Resíduos Sólidos” através de projetos, sequências e
atividades diversas que tenham se destacado sobre “Resíduos Sólidos” realizadas pelas Unidades
Escolares dos Anos Iniciais, a fim de que a Diretoria de Ensino compartilhe com a rede.
Solicitamos a gentileza de preencherem e enviarem até o dia 12/05/2021 o formulário abaixo.

https://forms.gle/gpJHyE6Vux49MPXb7

PCNP Sandra / Anos Iniciais
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 02: PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE O MATERIAL APRENDER SEMPRE E
ORIENTAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS A
ELE ARTICULADAS DO 1º BIMESTRE DE 2021

A opinião dos profissionais da rede é fundamental para o aperfeiçoamento do material didático
Aprender Sempre e as orientações para desenvolvimento de competências socioemocionais a ele
articuladas. Por isso, a SEDUC gostaria de escutar os profissionais da rede a respeito desses
materiais por meio do formulário disponível neste link:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC94srILJcBEMFqWwCe7KLzVI_GAQpwRulryIu95Vce0PSw/viewform.
A pesquisa destina-se aos profissionais que conheçam os materiais, especialmente:
• Professores(as) de Língua Portuguesa
• Professores(as) de Matemática
• Diretores(as) de escola
• Vice-diretores(as)
• Professores Coordenadores
• Professores Coordenadores para acompanhamento de um agrupamento de unidades escolares
• Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico
• Diretores(as) do Núcleo Pedagógico
• Supervisores(as) de Ensino

As contribuições de cada um serão essenciais para que a SEDUC possa produzir materiais que
atendam cada vez mais às necessidades da rede.

Wanderlei de Oliveira – PCNP Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: 14º ENCONTRO TÉCNICO ESTADUAL DO PNLD

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia do Ministério da Educação,
organiza um novo encontro técnico (virtual) do PNLD. O encontro visa capacitar os encarregados
pela execução do programa, desde os técnicos operacionais dos órgãos centrais até os gestores
escolares. Por isso, orientamos que pelo menos um membro da equipe escolar (diretor, vice ou
professores coordenadores pedagógicos) se inscreva.
O evento ocorrerá dia 18 de maio, terça-feira, das 14h30 às 17 horas. Contará com a presença
da equipe do programa de livros do FNDE, de um representante do Tribunal de Contas da União
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– TCU de São Paulo e do gerente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios para
o PNLD. O caráter do encontro é eminentemente técnico e abordará o cotidiano do programa.
O âmbito do encontro é estadual. Nesse sentido, o convite é extensivo a todas as equipes do
livro e as escolas do município.
Acesse

https://drive.google.com/file/d/1S8ywqLg82_Axko5htjp5k-1Zh62FHh7b/view

para

visualizar o convite, no qual consta o link ativo de inscrição, que poderá ser feita até as 11h59
do dia do evento, 18 de maio.
Atenção para o fato de que a participação necessita de inscrição e que o link será enviado apenas
aos inscritos.

Wanderlei de Oliveira – PCNP Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 04: SEMANA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR 2021.

Ao considerar a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem que perpassa pelo currículo escolar, o tema alimentação tem um papel de
destaque na escola.
Uma alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores fundamentais para o bom
desenvolvimento físico, psíquico e social. Dessa forma, a promoção da saúde assume um papel
de educação, possibilitando a todos que agreguem as suas experiências particulares e exercitem
uma experiência concreta e cotidiana sobre o tema.
Dessa maneira, o Departamento de Alimentação Escolar (DAESC) incentiva ações educativas,
visando ampliar permanentemente o conceito de alimentação saborosa e acessível à promoção
de saúde e qualidade de vida, de forma a fortalecer os laços que unem a escola, o estudante e
toda a comunidade no processo de ensino-aprendizagem efetivo. Para isso, o DAESC convida a
todas as escolas a promoverem a “Semana de Educação Alimentar de 2021” que ocorrerá nos
dias de 17 a 21 de maio do presente ano.
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Tendo como tema “COMIDA DE VERDADE: ALIMENTOS SEGUROS, SAUDÁVEIS E QUE
FORTALECEM O SISTEMA IMUNOLÓGICO” e público-alvo os estudantes matriculados em todas
as séries/ano além de toda a comunidade escolar, o DAESC em conjunto com a Diretoria de
Ensino Região de Santo André convida todas as escolas a realizarem atividades relacionadas ao
tema proposto.
Para embasar e auxiliar na elaboração das atividades que poderão ser desenvolvidas a equipe
técnica de nutricionistas do DAESC compartilha alguns conteúdos a serem trabalhos no drive:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ywQz5Q6dYXASFZvJNFkab4dA3nLgLVMZ
Solicitamos que as escolas registrem as atividades e encaminhem o(s) registro(s) por e-mail até
o dia 31/05/2021.
Os materiais e possíveis dúvidas poderão ser encaminhadas às equipes do DAESC, através do
endereço eletrônico daesc.cepae@educacao.sp.gov.br e daesc.cenut@educacao.sp.gov.br .

Gabriela C. de Carvalho – PCNP de Biologia
NUCLEO PEDAGÓGICO

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 4

