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1. CENTRO DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E GESTÃO DA REDE ESCOLAR (CIE) 
 

1.1 FORMAÇÃO DE CLASSES SEMESTRAIS (2º semestre 2021)  

Público-alvo: Centro de Línguas-CEL e unidades escolares com o tipo de Ensino Educação de Jovens e 
Adultos/EJA (inclusive prisional)  
 
Informamos o cronograma para o registro de formação de classes semestrais para o 2º semestre/2021, 
abertura de inscrição para o Educação de Jovens e Adultos/EJA, matrícula de alunos novos e em continuidade 
de turmas semestrais e lançamento de rendimento de alunos matriculados em turmas semestrais (1º 
semestre/2021): 
 
28/06 a 02/07: Registro da coleta de classes em SED > Cadastro de Alunos > Coleta > Coleta de classes  
29/06 a 12/07: Após a coleta das turmas, a unidade escolar deverá realizar manualmente as matrículas de 
todos os alunos em continuidade diretamente na SED  
29/06 a 12/07: Abertura de Inscrição para candidatos ao EJA EF e EM - 2º semestre (inscrição fora da rede 
realizada diretamente na unidade escolar E pré-inscrição online no link: 
https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login).  
13/07 a 20/07: Homologação pelo CEDEP/DGREM/CITEM das novas turmas coletadas (o CIE enviará a situação 
de homologação das turmas coletadas a cada unidade escolar, através de email institucional) 
13/07 a 20/07: Cadastramento e Homologação de matriz curricular para novos tipos de ensino (Ex: EJATEC) 
Até 21/07: Prazo Final para o registro do rendimento de turmas semestrais (EJA e CEL) ou registro de 
movimentação de aluno (NCom, Abandono ou Baixa de Transferência) 
21/07: Exclusão automática pela SED das turmas que não possuem alunos matriculados 
A partir de 23/07: atribuição de aulas para as turmas homologadas (homologação das turmas pelo CEDEP e 
homologação de matriz curricular pelo Dirigente) 
A partir de 23/07: Divulgação de matrículas através de consulta pública - 
https://sed.educacao.sp.gov.br/consultapublica/consulta 
02/08: Início do Semestre letivo 
 
Pontos de atenção: 
 
 Os dados da ficha cadastral dos estudantes devem estar sempre estar atualizados. 

 Solicitamos que as escolas realizem ampla divulgação do período de inscrições para a Educação de Jovens 

e Adultos/EJA 

 Registros de movimentação: 

Abandono: Deve ser lançado no final do semestre/ano letivo, após ser esgotado todos os procedimentos 
possíveis para o processo de Busca Ativa. 
Baixa de transferência: Deve ser lançado apenas para estudante que se mudou para outro estado, país ou para 
rede particular.  
NCOM: Deve ser lançado após 15 dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo imediatamente 
subsequente ao registro de sua matrícula. 
 
 Rematrícula: neste período letivo o perfil do estudante da modalidade EJA não será habilitado para 

realização do interesse de rematrícula pelo APP ou plataforma SED, portanto as matrículas novas e em 

continuidade deverão ser registradas pela unidade escolar. 

 Anexo: 

Tutorial Coleta de Classes 
 
 

 
 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/depircie_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdepircie%5Feducacao%5Fsp%5Fgov%5Fbr%2FDocuments%2FCOLETA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdepircie%5Feducacao%5Fsp%5Fgov%5Fbr%2FDocuments
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1.2 CHIP SERVIDOR/PROFESSOR  

Informamos que a primeira demanda de Chip de Servidor/Professor já está vinculada às escolas que 
solicitaram e a partir de 28/06 podem retirar na Diretoria de Ensino (CLIQUE AQUI para acessar a lista 
atendida).  
As escolas que ainda tem necessidade de chips poderão fazer manifestação através deste formulário (CLIQUE 
AQUI). ATENÇÃO: essas manifestações são apenas para Servidores/Professores que fizeram a adesão e a 
escola não dispõe de chip para vínculo e entrega.  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

2. NÚCLEO PEDAGÓGICO (NPE) 
 
2.1  FECHAMENTO DO 1º SEMESTRE E ORGANIZAÇÃO DO 2º: FORMAÇÕES SOBRE CONSELHO DE 
CLASSE/ANO/SÉRIE E USO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES, PROJETO DE RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE 
JULHO, E ORGANIZAÇÃO DO RETORNO A PARTIR DE AGOSTO  
 
Com o intuito de apoiar as escolas para o fechamento do 1º semestre letivo de 2021, apresentar o desenho do 
Projeto de Recuperação Intensiva durante as férias de julho e orientar como será o retorno das aulas a partir de 
agosto, realizaremos ao longo das próximas semanas um conjunto de apresentações e formações. 
Considerando os diversos temas a serem abordados com públicos semelhantes, que são importantes para o 
fechamento do 1º semestre e organização do 2º, as formações e apresentações foram organizadas de forma 
a distribuí-las ao longo do tempo e segmentar pelos diferentes públicos, entre as equipes das Diretorias de 
Ensino e escolas.  
As apresentações ou formações a serem realizadas no Centro de Mídias estão previstas para ocorrer conforme 
as tabelas a seguir, divididas por temas: 
 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1oPTKmtzM7lc1_U_xvJkfld0qUVCmhJmN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw3cI1xOrOe2mo4PXeAwif1GsUhLgIb1hecoBDAffgW3BEPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw3cI1xOrOe2mo4PXeAwif1GsUhLgIb1hecoBDAffgW3BEPg/viewform?usp=sf_link
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Além disso, destacamos que para apoiar o fechamento do 2º bimestre e a organização das escolas a partir de 
agosto, será realizado: 
  
• na semana de 5 a 9 de julho, formações durante ATPC da EFAPE sobre avaliação e conselho de 
classe/ano/série;  
• na semana de 5 a 9 de julho, formações durante ATPC da EFAPE do Conviva para apoiar o acolhimento de 
estudantes e profissionais da educação a partir de 2 de agosto. 

- 
 
2.2 ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS  
A SEDUC orienta as unidades escolares que “Ao final do 2º bimestre, distribuam aos alunos todos os cadernos, 
apostilas e livros (Ler e Escrever, EMAI, São Paulo Faz Escola, PNLD e outros), ainda que desatualizados, que 
estejam em condições de uso para estudos e recuperação durante o recesso de julho. Quanto ao material sem 
condições de uso, pedimos que aguardem, pois traremos mais informações quando possível.”  

- 
 
2.3 INFORMAÇÕES SOBRE INSTRUMENTOS DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR PRAZO PRORROGADO ─ 
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS/ UM ESTUDO COM OS EDUCADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO EFAPE  
A Secretaria da Educação do estado de São Paulo (SEDUC – SP), em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) 
e com o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), promoverá 
um importante estudo para conhecer ainda mais os educadores da Rede!  
O “Mapeamento das competências socioemocionais de educadores” é o tema da pesquisa, que foi lançada no 
dia 20 de maio de 2021, por meio da plataforma de pesquisa online do IAS. Essa pesquisa poderá ser 
respondida por todos os Professores de Educação Básica I (PEB I) e os Professores de Educação Básica II (PEB 
II), desde que estiverem em exercício e com contrato ativo na Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de junho 
de 2021. 
Este estudo, além de nos trazer insumos essenciais para a melhoria contínua dos nossos instrumentos 
pedagógicos e das nossas ações de formação, também tem como objetivos ajudar a você, educador(a), a lidar 
com as suas demandas profissionais, suas emoções, o relacionamento consigo mesmo(a) e com os outros, 
além de promover o seu autoconhecimento por meio de reflexões sobre competências necessárias ao seu 
fazer docente.  
A partir da sua autoavaliação e dos demais educadores da Rede, conseguiremos realizar um mapeamento 
socioemocional de todos os educadores. Esse mapeamento irá amparar toda a Rede, além de estruturar ações 
para apoiar você no seu desenvolvimento profissional e nas suas atividades cotidianas como educador(a), de 
acordo com suas potencialidades e necessidades. Por isso, sua participação será essencial! Desde já, 
agradecemos a sua participação e a sua dedicação para ser possível ter esse mapeamento da Rede Estadual 
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de Ensino do Estado de São Paulo.  
 
Informações para você, professor(a):  
1. Quando começar a responder a pesquisa, você poderá ver em que momento do questionário estará por 
meio de uma barra de progresso, semelhante a esta abaixo. Ela indicará a porcentagem que você já terá 
respondido até o instante do preenchimento;  
2.Além disso, ao finalizar, aparecerá uma tela com a seguinte frase “Questionário Finalizado! Obrigado pelas 
Respostas!”. Apenas conseguiremos analisar as suas respostas e utilizá-las para realizar o mapeamento depois 
de finalizado o questionário.  
Este estudo ficará disponível até o dia 8 de julho de 2021. Para mais informações, segue links abaixo:  
Para responder a pesquisa, clique aqui! No campo “Código”, utilize o seu CPF (onze dígitos, sem pontos ou 
hífen) e, no campo “Senha”, digite senna2. 
Para mais informações, clique aqui!  
 
Após a finalização desta pesquisa, os dados serão analisados de forma agrupada e não individualmente, ou 
seja, sua identidade será mantida em sigilo. 

 
- 
 

2.4 PROGRAMAÇÃO | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP  
Olá, servidor (a)!  
Para você ficar por dentro de todas pautas trabalhadas nesta semana, de 21 a 25 de junho, a EFAPE preparou 
e disponibilizou a programação de Formação no site do CMSP. Com essa programação é possível se organizar 
para assistir às reprises e ficar por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assistir novamente e 
aprofundar-se nos temas já trabalhados.  
Programação: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/  
 
Ações disponíveis no Repositório do Centro de Mídias, e também no canal do CMSP no YouTube. 

 
- 

 

2.5 COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS/ UM ESTUDO COM OS EDUCADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
Jornada formativa: práticas de autoconhecimento e desenvolvimento das competências socioemocionais  
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP), em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) 
e com o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), promoverão 
o percurso Jornada formativa: práticas de autoconhecimento e desenvolvimento das competências 
socioemocionais.  
Diante da complexidade do mundo atual, torna-se cada vez importante apoiar os educadores no seu 
autodesenvolvimento e no conhecimento sobre suas próprias competências socioemocionais, para que 
possam lidar de forma construtiva e criativa com os desafios de sua vida profissional e pessoal.  
 
O que é a Jornada formativa?  
A Jornada formativa tem como premissa o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
a formação inicial de Professores da Educação Básica, por meio de conteúdos atuais que relacionam 
competências socioemocionais às temáticas do cotidiano do educador, pautados em evidências científicas. 
Por meio de atividades práticas o educador terá a oportunidade de conhecer as competências 
socioemocionais e experimentar ferramentas para desenvolver seu autoconhecimento, identificando, assim, 
como mobilizá-las para encontrar as melhores soluções diante das diversas situações do seu cotidiano. As 
atividades poderão ser desenvolvidas antes, durante e após a formação – conforme interesse e disponibilidade 
de cada educador em dar continuidade à ação formativa. 
A Jornada formativa está organizada em cinco percursos:  
1. Eu, Educador 
2. Comunicação  
3. Relacionamento Interpessoal  
4. Autoconhecimento emocional  

https://senna.ias.org.br/u/entrar
https://efape.educacao.sp.gov.br/acao-formacao/mapeamento-socioemocional-de-educadores/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
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5. Saberes e Fazeres Docente  
 
Ao longo dessa jornada, cada tema relacionado ao percurso será pauta de uma webconferência de 1h30 de 
duração, realizada ao vivo, pelo aplicativo do CMSP, no Canal Desenvolvimento Profissional. 
 Próximas transmissões: dias 25/06, 02/07, 06/08 e 13/08, às sextas-feiras, das 10h às 11h30, com reprises no 
mesmo dia das 14h às 15h30. 
Também serão disponibilizados materiais complementares no AVA─EFAPE, como os “Diários de Bordo”, como 
um guia para auxiliar no percurso. Esses, poderão ser lidos antes dos encontros e retomados após as 
transmissões.  
 

Importante: Tanto a gravação da webconferência, quanto os materiais utilizados serão disponibilizados no 
AVA─EFAPE.  
Acesse a grade de programação do CMSP em: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-
profissionais-da-educacao/ 

 
Para quem é a Jornada formativa?  
Podem participar todos os servidores do Quadro do Magistério, do Quadro de Apoio Escolar e do Quadro da 
Secretaria da Educação, desde que estejam com cadastros ativos na Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de 
maio /2021.  
 

Atenção: Esta ação não prevê inscrições, nem certificação. Assim, estará disponibilizada no AVA─EFAPE a todos 
os servidores conforme público-alvo.  

 
Qual o período de realização e como acessá-la?  
A Jornada formativa poderá ser realizada até o dia 30 de setembro de 2021 e, para obter melhores 
informações, acesse o site https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-formacoes/. Essa jornada é uma 
oportunidade de autodesenvolvimento! 

- 

2.6 ESQUENTA EXPO MOVIMENTO INOVA APRESENTA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA TODA A COMUNIDADE 
ESCOLAR  
Esquenta Expo Movimento Inova promove programação especial para toda a comunidade escolar da rede 
pública estadual paulista. Em 13 de julho (uma terça-feira, das 7h30 às 20h), a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc-SP), com o apoio de uma grande rede de parceiros, reúne convidados e promove debates e 
oficinas para evidenciar o protagonismo juvenil, além de incentivar a criação, compartilhamento de ideias e 
soluções voltadas para a melhoria da rotina escolar e de toda a rede.  
Voltado para estudantes do ensino fundamental (Anos Finais – do 6° ao 9° ano), ensino médio e EJA (Educação 
para Jovens e Adultos), além de professores, coordenadores, diretores e equipes das 91 diretorias regionais e 
órgãos centrais, o evento destaca as vivências práticas proporcionadas pelo Inova Educação, através dos 
componentes curriculares Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação.  
No total, serão 25h de atividades e muito conteúdo transmitidos via todos os canais do Centro de Mídias São 
Paulo (CMSP) e TV Educação, como detalha o secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares. “Serão duas 
programações simultâneas. Uma para atender professores e estudantes, que irá contemplar os Anos Iniciais, 
Anos Finais, ensino Médio e EJA, e outra focada nos desafios das 91 Diretorias de Ensino (DEs) espalhadas pelo 
Estado e o trio gestor das unidades escolares”, revela. A iniciativa deste ano, porém, também passa a 
contemplar os Anos Iniciais (4° e 5° anos).  
A coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo (CIEBP), Debora Garofalo ratifica o 
propósito de reconhecer e valorizar boas práticas da nossa rede. “O Movimento Inova se mantém em franca 
expansão e, para este ano, o evento passa a se chamar Expo Movimento Inova, mas com os mesmos objetivos 
Este é um esquenta para o evento de dezembro, que será no formato híbrido para um grande número de 
pessoas. O objetivo novamente será democratizar o acesso à tecnologia e inovação”, comenta.  
Site: https://inova.educacao.sp.gov.br/dia-d-movimento-inova-2021/  
Premiação de 2020 (evento de dezembro):  
https://www.educacao.sp.gov.br/vencedoresmovimento-inova-2020-sao-premiados-no-palacio-dos-
bandeirantes/ 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-formacoes/
https://inova.educacao.sp.gov.br/dia-d-movimento-inova-2021/
https://www.educacao.sp.gov.br/vencedoresmovimento-inova-2020-sao-premiados-no-palacio-dos-bandeirantes/
https://www.educacao.sp.gov.br/vencedoresmovimento-inova-2020-sao-premiados-no-palacio-dos-bandeirantes/
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