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Informação nº 1: Alteração do 
Calendário Escolar 2021 

 

Atenção! Supervisores de Ensino e Diretores de Escola 
 

 
Tendo em vista o Decreto nº 65.966, de 30/08/2021, que suspende o expediente das repartições 

públicas estaduais no dia 06 de setembro de 2021, e considerando a Resolução Seduc 36, de 

12/03/2021, assim como o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Resolução Seduc 83, de 

10/11/2020, as unidades escolares deverão proceder à alteração do Calendário Escolar, de forma a 

garantir o cumprimento mínimo dos 200 dias letivos para o ano de 2021. 

 

A alteração do calendário escolar deverá ser elaborada pelo Conselho de Escola e ser inserido na 

plataforma "Secretaria Escolar Digital" - SED para aprovação do diretor da unidade escolar até o dia 

13-09-2021. Após aprovação, o calendário escolar deverá ser submetido à manifestação do 

Supervisor de Ensino da unidade escolar e posterior homologação do Dirigente Regional de Ensino, 

até o dia 17-09-2021. 
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Informação nº 2: Foco do 

Acompanhamento Pedagógico Formativo 

no período de 06 a 10/set 
 

 
O Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo (APF), iniciado em Jan/2021, tem como foco a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. 

 
Durante a sessão de APF da semana de 06 a 10/ago (início do Roteiro 011), os Professores 

Coordenadores de Agrupamento Escolar (PCAE) irão, junto aos Professores Coordenadores (PC) das  

unidades escolares, desenvolver os seguintes temas: 

 

 Análise da série histórica da escola dos resultados do SAEB/IDEB, a partir do Boletim Inep e da 

plataforma QEdu, considerando a taxa de participação dos estudantes na avaliação, o 

desempenho nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, a 

distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência, a escala de proficiência SAEB 

e o fluxo escolar; 

 Planejamento da socialização e reflexão da análise com os professores da Unidade Escolar; 

 Planejamento ações com foco na melhoria da aprendizagem considerando as evidências 

oriundas da análise do IDEB/SAEB; 

 Acompanhamento do engajamento e frequência dos estudantes e definição de ações de busca 

ativa. 

 
Desejamos um bom trabalho! 
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Informação nº 3: 1ª Reunião de Trabalho – 

Programa EDUCA- SP 

 
 
 
 

Convidamos para a Reunião de Trabalho que tem por objetivo a apresentação das novas ações do 

programa e convênios. 

 
Videoconferencista: 

Leandro Negretti 
 
 

Público-alvo: Ponto focal do Programa EDUCA-SP da Diretoria de Ensino 
 
 

A reunião acontecerá via Microsoft Teams, no dia 09 de setembro de 2021 das 10h às 12h, neste link. 

Contamos com sua indispensável presença, agradecemos antecipadamente. 

 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQZzjVbO5WaVkpgIPLYvfYq7su1myhmiQ17LBP0TrCiw1%40thread.tacv2/1630072774311?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%223805aaed-d217-4a86-8a66-35991d69e73c%22%7d
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Informação nº 4: Campanha 

#AprenderParaPrevenir 2021, do CEMADEN 

Educação 
 
 
 
 

Divulgamos a 6ª campanha #AprenderParaPrevenir2021, promovida pelo Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), Unidade de Pesquisa do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Programa Cemaden Educação. 

 
A campanha busca fortalecer ações voltadas à Educação para Redução de Riscos e Desastres (ERRD) 

em diferentes contextos, sendo direcionada a Escolas, Defesas Civis, universidades, instituições 

governamentais, ONGs e coletivos. Em 2021, a campanha busca ampliar a mobilização e o 

engajamento por meio das redes sociais com o desafio de produzir e compartilhar vídeos de até 1 

(um) minuto, com conteúdo educativo e criativo sobre o tema “Desastres, aqui!? Como prevenir?”. 

 

Espera-se, assim, incentivar a percepção da ocorrência local de desastres (Desastres, aqui!?) e ampliar 

a participação das pessoas na prevenção de riscos e desastres (Como prevenir?). 

 

Para auxiliar as escolas que queiram participar da campanha, o Programa Cemaden Educação 

disponibilizou o Material de apoio para instituições mobilizadoras, que pode ser acessado por meio 

do link. 

 

Informamos também que, em 25 de agosto de 2021, a campanha realizou um webnário/oficina com 

o tema “Educomunicação na Prevenção de Riscos e Desastres”. A gravação pode ser acessada por 

meio do link. É possível também rever o lançamento da campanha, realizado em 03 de agosto de 

2021, por meio do seguinte link. 

 

Acesse ainda o site oficial da campanha do Programa Cemaden Educação por meio do link. 
 

 

http://200.133.244.149/2021/wp-content/uploads/2021/09/Material-de-apoio_instituicoes-mobilizadoras-vf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F9EbN4w4B40&list=PLHtaKTOPDIDJA77jyVNpCMJB%20mxX_7q7g4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-_CAm-aLJkc&list=PLHtaKTOPDIDJA77jyVNpCMJBmxX_7q7g4&index=3
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021
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Informação nº 5: Programa Escola + Segura 
em ERRD (8ª Trilha Formativa dos 
Profissionais da Educação e dos Estudantes) 

 
 

 

Informamos que no dia 09 de setembro de 2021, das 13h às 14h, via Centro de Mídias de Educação 

de São Paulo (CMSP), será transmitida a 8ª trilha formativa do Programa Escola + Segura em ERRD: 

Arboviroses e Sindemia. 

 

Ressaltamos que o Programa Escola + Segura está estruturado em três frentes de atuação: 
 
 

1) Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD; 

2) Alerta sobre riscos de desastres; 

3) Protocolo de Proteção à vida. 
 
 

Dentre os objetivos gerais do Programa, destacamos: 
 
 

 fortalecer a educação para redução de riscos e para resiliência; 

 proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos e desastres; 

 garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face 

dos possíveis perigos e/ou adversidades. 

 

Dando continuidade ao cronograma, a 8ª Trilha Formativa dos Profissionais da Educação tratará da 

linha temática “Arboviroses e Sindemia” e abordará conceitos relacionados a sindemia, pandemia e  

epidemias, bem como ações preventivas contra arboviroses e zoonoses. A apresentação contará com 

a participação de Giselle Teles (EFAPE) e da Médica Veterinária Doutora em Virologia Animal Helena 

Beatriz de Carvalho Ruthner Batista. 

 

A formação é direcionada para o público-alvo: PCNP; Trio Gestor: Diretores, Vice-Diretores e 

Professores Coordenadores; Professores, em especial das áreas de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas (CHS) e Ciências da Natureza (CN) das redes públicas de ensino estadual e municipais; 

Colaboradores do Programa Escola da Família (Supervisores, PCNP, Professores Articuladores, 
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Educadores Universitários e Voluntários); Professor Orientador de Convivência (POC), PCNP de 

Convivência e Supervisor do Conviva e Vice-Diretor, e poderá ser acessada via CMSP por meio do 

Canal Formação de Professores (rede estadual) e Canal Professor da Rede Municipal. 

 

Aproveitamos para informar que a 8ª Trilha Formativa dos Estudantes, com a temática “Arboviroses 

e Sindemia”, será realizada no dia 15 de setembro de 2021, no canal Anos finais – das 12h às 13h, e 

contará também com a participação da professora Jorgea Debora Silva e dos convidados: Médica 

Veterinária Doutora em Virologia Animal Helena Beatriz de Carvalho Ruthner Batista e o Biólogo 

Doutor Eduardo de Masi. Além disso, a culminância a ser realizada pelo Programa Escola + Segura, 

tanto para professores quanto para estudantes, ocorrerá no dia 27 de outubro de 2021. Mais 

informações sobre essa etapa do programa serão divulgadas em momento oportuno. 

 

Para retomar os conteúdos das primeiras trilhas do Programa Escola + Segura em ERRD e compartilhar 

ideias, percepções e sugestões, consulte o repositório do Centro de Mídias de Educação de São Paulo 

(CMSP) e os formulários de avaliação por meio dos seguintes endereços: 

 
 

Temática Link da trilha Link do formulário de 

avaliação 

1. Sistema Nacional e 

Estadual de Proteção 

e Defesa Civil 

https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

=13910&id=0 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F 

AIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_x

VvkRse 

VENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/vie

wfor 

m?usp=sf_link 

2. Riscos e desastres 

no Brasil e no Estado 

de São Paulo 

https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

=14389&id=0 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F AIpQLSevpb- 

9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J

46FCar 

YBTcWwJvMGIrw/viewform?usp

=sf_li 

nk 

3. Percepção de risco https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F 

AIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJU

bRqQM 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
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=14634&id=0 hxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/vi

ewfor 

m?usp=sf_link 

4. Mudanças 

climáticas e desastres 

https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

=14638&id=0 

https://docs.google.com/forms/d

/e/1F 

AIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTD

KqUOa 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
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  UhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewf
orm? 

usp=sf_link 

5.

 Comunida

des Resilientes 

https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

=14639&id=0 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F AIpQLSeErydEWUgWw-

pWO4GcAB- 

NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1

Ag/view form 

6. Drogas e Violência https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

=14640&id=0 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F 

AIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_Pznt

C8S1t 

HWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/vie

wform 

7. Primeiros Socorros https://repositorio.educa

cao. 

sp.gov.br/#!/midia?vide

oPlay 

=14642&id=0 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F AIpQLSc-

ZpL9um12fXvwdUbym- 

rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL

7Ng/vi 

ewform?usp=sf_link 
 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14640&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14640&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14640&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14640&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14640&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14642&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14642&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14642&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14642&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14642&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
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Informação nº 6: Relatório dos
 Encontros Regionais do Grêmio 

Estudantil 
 
 

Atenção articuladores! 
 

Solicitamos o preenchimento do formulário das ações desenvolvidas nos Encontros Regionais do 

Grêmio Estudantil, até o dia 13/09, para análise e planejamento das ações do CGPED. 

 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnO2qBTgX0oZKimY1mR1p5zxUNVMwSFdRUFMxMDhYT1ExRjlCV1RMSlJJTi4u
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Informação nº 7: Olimpíada Nacional em 

História do Brasil (ONHB) 

 
 
 

 

A Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

abriu inscrições para a 1ª Olimpíada Nacional em História do Brasil Aberta para Todos (ONHB-A). As 

inscrições estarão abertas até o dia 24 de setembro e está prevista a gratuidade para uma equipe por 

escola pública na modalidade “escola pública treineira”. 

 
Com a iniciativa, os organizadores pretendem ampliar o alcance do projeto, alcançando também 

pessoas que não são vinculadas a instituições de ensino, mas que têm interesse nos conteúdos sobre 

História do Brasil e atualidades que aparecem nas provas da ONHB. 

 

Ao todo, estão previstas quatro modalidades. Em duas delas, “individual” e “grupo”, não há 

obrigatoriedade de vínculo a uma instituição de ensino e podem se inscrever qualquer interessado a 

partir de 12 anos. Na modalidade “grupo”, os interessados podem convidar amigos e familiares e 

formar equipes com duas a seis pessoas. 

 
As outras categorias, “equipe treineira” e “escola pública treineira”, foram pensadas para que os 

estudantes e professores que já participaram ou não da ONHB pudessem treinar, se preparar ou 

conhecer o projeto que, em 2022, realizará sua 14ª edição. Nas duas modalidades podem se inscrever 

professores e alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos). 

 

Na “equipe treineira” os interessados devem formar equipes com três alunos e um professor de 

escolas pública ou privada. Já na modalidade “escola pública treineira”, as equipes podem ter um 

professor e até 12 alunos. Nesta categoria, a inscrição é gratuita e uma equipe por escola pode 

participar. 
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Modalidade “escola pública treineira”: gratuito para uma equipe por escola. 

Acesse o regulamento e inscreva-se no link. 
 

 
 
 
 

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/onhb_a_1/home
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Informação nº 8: Programa 

Alfabetização Ambiental 
 
 
 
 
 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo (SEDUC-SP) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em conformidade com a 

incumbência do Poder Público no que se refere à responsabilidade de promover a educação 

ambiental formal e não formal em todos os níveis de ensino - artigo 225 da Constituição Federal - e 

de promover a Política Estadual de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780/2007 e 

regulamentada pelo Decreto nº 63.456/2018, que coloca a Educação Ambiental como componente 

essencial e permanente da educação, devendo estar presente em âmbito estadual e municipal, de 

forma articulada e continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos. 

 

Os Diálogos são direcionados aos PCNPs 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 das redes estadual e municipal; Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores 

das unidades escolares. 

 

No dia 17 de agosto de 2021, houve o 4º Diálogo sobre o Programa. A apresentação foi relacionada 

à temática de Conservação da Biodiversidade e aos Serviços Ecossistêmicos. Ela pode ser acessada no 

Repositório do CMSP pelo link. 

 

Compartilhamos também os vídeos como materiais de apoio sobre a temática de Resíduos Sólidos, 

que será o tema do próximo diálogo, com data a ser divulgada oportunamente. Os vídeos indicados 

são complementares aos assuntos tratados nos Diálogos ocorridos pelo CMSP. 

 

 Revolução dos Baldinhos - TV UFSC (10’03’’) 

Link para acesso ao vídeo informativo. 

“Desenvolvido na Comunidade Chico Mendes (Florianópolis-SC) desde 2008. A iniciativa promove a 

mobilização social e a capacitação em compostagem dos resíduos orgânicos e promoção da 

agricultura urbana.” 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14641&id=0
https://www.youtube.com/watch?v=cjEF0LUWXiE
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 Pátio de compostagem faz resto de feira virar adubo - Inova GSU (2’45’’) 

Link para acesso ao vídeo informativo. 

“O vídeo conta sobre o Projeto Feira Sustentável, que promove o recolhimento e compostagem dos 

resíduos orgânicos das feiras de São Paulo.” 

 

 Bitucas de cigarro também são lixo - PEMALM (2’33’’) 

Link para acesso ao vídeo informativo. 

“No âmbito do Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar (PEMALM), foram produzidos 

vídeos para ajudar a compreender a origem do lixo no mar e como nossas ações do cotidiano tem 

podem impactar os oceanos.” 

 

 Faça parte da mudança - ABRELPE (3’53’’) 

Link para acesso ao vídeo de sensibilização. 

“Vídeo que traz uma reflexão acerca do papel de cada indivíduo no descarte desenfreado de resíduos. 

Uma iniciativa do projeto Lixo Fora D'Água.” 

 

 III Diálogos de Educação Ambiental e a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

Infraeambiente (39’53’’) 

Link para acesso ao vídeo informativo. 

“O prof. Philipe Pomier Layrargues, autor do conhecido texto “O cinismo da reciclagem”, apresentou 

uma abordagem crítica sobre a propaganda do consumo e a obsolescência programada. A partir da 

relação indissociável entre a produção e o consumo, o prof. faz um resgate histórico das mudanças na 

dinâmica de produção, abordando as experiências e autores que iniciaram o processo de 

programação pela indústria de produtos menos duráveis, com vistas a alavancar a comercialização e 

ativar a economia.” 

 

Os professores também podem acessar à playlist neste link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xjxKtqQ_M4
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/bitucas-de-cigarro-tambem-sao-lixo-pemalm/
https://www.youtube.com/watch?v=Jzdq-tyo5Cw
https://www.youtube.com/watch?v=fHSmN2ZX9Xg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoNQG_3aYTahVhxoK0kC6IBsnmZog61GO
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