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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
1.1 Informações de Tecnologia e Inovação: Boletim, Edição 14:  

https://drive.google.com/file/d/1OlbMnuM9qmpUJIj6h_C31XCCuO1SR0J2/view 

 

1.2 Recolhimento/não recolhimento de livros do PNLD 
Interessados: Diretores e Professores Coordenadores 
 
Em consonância ao artigo 37 da Constituição Federal/88 e aos artigos 4º e 7º do Decreto 
Federal 9.009/17, informamos que o Programa Nacional do Livro e do Material Didático - 
PNLD deve ser executado em estrita observância aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nesse sentido segue 
abaixo orientações para as unidades escolares: 
  
Anos Iniciais: no final deste ano letivo todas as escolas que oferecem o Ensino 
Fundamental Anos Iniciais poderão deixar com seus alunos os exemplares que 
receberam no início do primeiro semestre, pois os livros didáticos desse segmento são 
todos consumíveis. 
  
Anos Finais: todos os livros do PNLD deverão ser recolhidos pelas unidades escolas 
que oferecem o Ensino Fundamental – Anos Finais, pois são reutilizáveis. O controle da 
devolução dos livros didáticos deve ser realizado à medida que os alunos entregam os 
exemplares para a escola para reutilização no ano seguinte. Nesse momento, a escola 
precisa anotar a quantidade de livros devolvidos por título, componente e série, a fim de 
comparar os dados/quantidade de livros entregue aos alunos no início deste ano letivo x 
quantidade de livros devolvidos. 
  
Ensino Médio: neste ano, as escolas que ofereciam o Ensino Médio, realizaram 
a escolha de dois objetos do PNLD Novo Ensino Médio, objeto 1 composto por Projetos 
Integradores e Projeto de Vida e objeto 2 com livros por Áreas de Conhecimento e por 
Obras Específicas. As escolas já estão recebendo as coleções que serão utilizadas 
no ano letivo de 2022.  
  
PNLD Literário: os livros do aluno enviados são reutilizáveis, portanto, deverão ser 
recolhidos para reutilização de novos alunos em 2022. 
  
Manual do Professor: tanto os livros didáticos como os do PNLD Literário deverão 
ser recolhidos para que os regentes das novas turmas de 2022 possam reutilizá-los. 
 
Ressaltamos dois aspectos: 
  
a. que as campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas as 
escolas. Ao final do ano, a expectativa é que a devolução dos livros alcance a totalidade 
distribuída. O FNDE estipula que todas as escolas realizem conscientização sobre o uso 
do livro didático e do PNLD literário, que deverá ser reutilizado por anos consecutivos e 
mantidos em adequada condição de uso; 
b. todo esse processo deve obedecer às regras sanitárias em vigência. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OlbMnuM9qmpUJIj6h_C31XCCuO1SR0J2/view
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1.3 Torneio de Educação Financeira – “alteração público-alvo” 

Interessados: Diretores (as) 
  
O Torneio de Educação Financeira é um concurso cultural recreativo com objetivo de 
promover a educação financeira como meio de transformação pessoal na vida de 
professores e estudantes no Brasil.  
Além de oferecer premiação para estudantes e professores, o Torneio é desenvolvido 
totalmente no whatsapp com conteúdos alinhados à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). 
 Período de realização: 25/10 a 19/11/2021  
Dia 18.10.2021: Publicação do Regulamento Oficial.  
DIA 18.10.2021: Início do Período de Inscrições e Criação de Turmas pelos professores.  
Dia 18.11.2021: Último dia para participar do Torneio de Educação Financeira (até este 
dia poderá haver inscrição dos professores e participação dos estudantes).  
DIA 25.10.2021: Início do Torneio de Educação Financeira.  
Dia 19.11.2021: Fim do Torneio de Educação Financeira.  
Público-alvo: estudantes matriculados no Ensino Médio e 9º ano do Ensino Fundamental 
Anos Finais.  
A partir de 18/10/2021 o acesso à plataforma para testes e formação de turmas estará 
liberado, acesse: https://www.torneiodeeducacaofinanceira.com 
O evento é organizado pela ChatClass em parceria com Instituto XP. No dia 21/10 às 
17hs será transmitida a última live sobre o tema. Para participar acesse: 
https://www.youtube.com/ChatClass 
 
 
1.4 Agendamentos das Trilhas Formativa pela SED – Centro de Inovação da 

Educação Básica Paulista 

Interessados: Equipe gestora e professores 
 
A partir do dia 25/10/2021, próxima segunda-feira, os agendamentos das trilhas 
formativas para estudantes da rede pública paulista, oferecidas pelo CIEBP, deverão ser 
realizados através da Secretaria Escolar Digital – SED: https://sed.educacao.sp.gov.br/ 
Ressaltamos que não há Centros de Inovação em Piracicaba. Até o momento, eles 
estão localizados em Sorocaba ou São Paulo (no bairro das Perdizes). Até Junho de 2022 
serão 20 unidades dos CIEBPs espalhadas por todo o Estado de São Paulo, para que 
possamos cada vez mais democratizar o acesso à tecnologia e inovação aos profissionais 
da Educação e aos estudantes. 
 
Com essa nova funcionalidade, os agendamentos serão mais rápidos e dinâmicos, 
garantindo que sejam escolhidos em qual Centro de Inovação a trilha será realizada, além 
da possibilidade de escolha entre 18 trilhas que são ofertadas por esses Centros. 
Os agendamentos serão feitos pelo responsável que está acessando a SED, como 
professores, coordenadores, vice-diretores e diretores das Unidades Escolares de nossa 
rede. Estamos encaminhando também um tutorial que explica passo a passo como 
realizar seu agendamento (ver informação 5).  
Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail: 
centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br 
Aproveitamos, também, para informar que estamos com vagas abertas para professores 
da rede estadual para fazerem parte do Centro de Inovação. Os interessados poderão se 
inscrever no Banco de Talentos. Em caso de dúvidas, mande e-mail para 
centrodeinovação@educacao.sp.gov.br 

https://www.torneiodeeducacaofinanceira.com/
https://www.youtube.com/ChatClass
https://sed.educacao.sp.gov.br/
mailto:centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
mailto:centrodeinovação@educacao.sp.gov.br
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1.5 Tutorial de agendamento de Trilhas Formativas no CIEBP 

O Centro de Inovação está recebendo agendamentos. Professores e ou gestores das 
unidades escolares e ou Diretorias de Ensino, podem marcar sua visita para participar das 
trilhas formativas ou mentorias. Basta verificar qual o CIEBP de sua preferência, 
localizados em Sorocaba ou São Paulo (no bairro das Perdizes) e disponibilidade de data. 
Até Junho de 2022 serão 20 unidades dos CIEBPs espalhadas por todo o Estado de São 
Paulo. 
1) O responsável pelo agendamento deverá acessar o site da Secretaria Escolar Digital < 
https://sed.educacao.sp.gov.br/ >, com seu login e senha.  
2) Na sequência, nas abas do lado esquerdo da tela irá clicar em “Gestão DE/SEE”, que 
irá dar acesso a opção “CIEBP” 

 
3) Após clicar em “CIEBP”, teremos a opção “Agendamento”, que deverá ser também 
clicada para dar acesso ao sistema. 

 

 
4) Após a abertura da aba de agendamento, clicar no ícone “+Novo Agendamento, para 
inserir as informações para realizar seu agendamento. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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5) Na sequência abrirá uma janela com seus dados na parte superior. Na parte inferior, 
temos os dados para seu agendamento. Será necessário optar pela Diretoria em que o 
Centro de Inovação faz parte, por exemplo o CIEBP Zuleika de Barros faz parte da DE 
Centro. Posteriormente será escolhida a escola que abriga o CIEBP, neste caso 
novamente como exemplo a EE Zuleika de Barros.  
Por fim, é necessário apontar a quantidade de visitantes, incluindo professores e 
estudantes, sendo no máximo 90 pessoas, a data de seu agendamento e qual a trilha 
formativa desejada.  
Caso não saiba como escolher sua trilha, acesse o site do CIEBP para mais informações: 
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/trilhas-formativas/ 

 
6) Por fim, será apresentada as opções de horário e vagas disponíveis. Basta clicar no 
quadro referente ao horário desejado e no botão “Gravar”, na parte inferior da aba. Seu 
agendamento está realizado. 

 
 
 

https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/trilhas-formativas/
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1.6 Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes - regularização dos CPFs dos 

responsáveis e vouchers.  

Prezados, boa tarde!  
Como informamos em diversas oportunidades, os pagamentos da primeira parcela do 
Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes estão programados para serem efetivados 
dentro dos próximos dias, antes do término do mês de outubro. Sendo assim, este 
comunicado tem por objetivo tanto reforçar a importância de que as unidades escolares 
realizem a regularização dos CPFs dos responsáveis que ainda estão com alguma 
pendência na SED, quanto reforçar aspectos importantes a respeito do pagamento do 
benefício por meio dos vouchers. Vale reforçar que todas estas informações já estão 
atualizadas no FAQ do Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes 
(https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9K
pEB4/edit), cuja leitura pelas unidades escolares é essencial! Assim, pedimos que 
compartilhem estas informações com os estudantes e responsáveis envolvidos com o 
Programa, para que possamos garantir o êxito das ações. 
1. Regularização dos CPFs na SED:  
a. Para que os estudantes que finalizaram a inscrição e que cumpriram as 
condicionalidades consigam efetivamente receber o pagamento, as escolas devem 
ativamente checar se o CPF dos responsáveis de cada um destes estudantes foi 
informado de maneira correta na SED. Estudantes que não estiverem com CPF dos 
responsáveis em situação regular, estarão impedidos de receber o pagamento da 
parcela no mês de outubro.  
b. Para que os estudantes que cumpriram a condicionalidade de comparecer 
presencialmente na unidade escolar entre os dias 22 e 30 de setembro, e que ainda 
estejam com o CPF em situação irregular na SED, possam receber em novembro a 
parcela de R$100 que foi retida no mês de outubro, a unidade escola tem até o dia 29 
de outubro para fazer a correção na SED. Caso isso não ocorra, o pagamento desta 
parcela será suspenso temporariamente.  
c. Para consultar a situação do CPF na SED, a unidade escolar deve:  
i.Acessar a SED e entrar no menu Questionários > Bolsa do Povo - Estudantes > 
Confirmação de Recebimento do Termo de Responsabilidade  
ii.Localizar no relatório os estudantes cuja coluna "Termo Assinado" está em branco; 
iii.Clicar no lápis da coluna ao lado;  
iv.Selecionar no menu suspenso o nome completo e CPF do Responsável (ou do 
estudante maior de 18 anos) que realizou a assinatura do Termo de Responsabilidade 
presencialmente na escola (Atenção: o Responsável selecionado na SED deve ser o 
mesmo que assinou o Termo físico);  
v.Clicar em Salvar;  
vi.Aguardar o estudante ficar com a bolinha verde na coluna "Termo Assinado".  
Este tutorial (https://docs.google.com/presentation/d/1qkZgfU59zec5wq-
Ke32wR8TxSlSlDvJ28vlaJJ329r8/edit#slide=id.gf2ad97ea79_135_234) contém um passo 
a passo para fazer a checagem na SED. As imagens também estão disponíveis no Anexo 
2 do FAQ: 
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9Kp
EB4/edit.  
2. Pagamento por meio dos vouchers:  
a. Os vouchers do Programa Bolsa do Povo - Ação Estudantes serão emitidos para 
viabilizar o pagamento do benefício antes da distribuição do Cartão.  
b. Vale ressaltar que o cadastro na plataforma Login SP deve ser feito utilizando o CPF da 
pessoa que assinou o Termo de Responsabilidade e, consequentemente, irá receber o 
depósito do benefício [Atenção! No caso dos estudantes menores de 18 anos, o 
depósito será realizado para os responsáveis e, sendo assim, este é o documento 
que deverá ser cadastrado na área restrita da Plataforma do Bolsa do Povo (Login 

https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1qkZgfU59zec5wq-Ke32wR8TxSlSlDvJ28vlaJJ329r8/edit#slide=id.gf2ad97ea79_135_234
https://docs.google.com/presentation/d/1qkZgfU59zec5wq-Ke32wR8TxSlSlDvJ28vlaJJ329r8/edit#slide=id.gf2ad97ea79_135_234
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit


 

 

8 

SP)].  
c. Para acessar o voucher, o estudante maior de 18 anos, ou o responsável do estudante 
menor de 18 anos, deverá seguir o seguinte passo a passo:  
i.Estudantes/responsáveis que já possuem cadastro no Login SP (já são beneficiários 
de outros Programas do Estado de São Paulo, incluindo o próprio Bolsa do Povo 
Educação - Responsáveis):  
1. Acessar o Portal do Bolsa do Povo (https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/);  
2. Clicar em “Entrar”, no canto superior direito da página;  
3. Inserir o CPF e a senha cadastradas na plataforma Login SP e clicar em “Entrar”;  
4. Depois de realizar o login, clicar em “saiba como receber o benefício”, e responder a 
pergunta de segurança para visualizar o número do protocolo e a senha que serão 
utilizados para realizar o saque;  
5. Com o protocolo e a senha em mãos, o beneficiário poderá sacar o benefício em 
alguma agência do Banco do Brasil, em caixas eletrônicos do Banco24horas, ou em 
correspondentes bancários do Banco do Brasil.  
ii.Estudantes/responsáveis que ainda não possuem cadastro no Login SP - IMAGENS 
NO ANEXO 4:  
1. Acessar o Portal do Bolsa do Povo (https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/) 

2. Clicar em “Entrar”, no canto superior direito da página;  
3. Clicar em “cadastre-se aqui” na página de login;  
4. Informar o número do CPF do responsável (Obs: é obrigatório que o CPF cadastrado 
seja o do mesmo responsável que realizou a assinatura do Termo de Responsabilidade 
do estudante);  
5. Preencher o cadastro com os dados do responsável que realizou a assinatura do 
Termo. Ao finalizar o cadastro, será enviado para o e-mail informado um e-mail de 
confirmação;  
6. Acessar a conta do e-mail que foi informado no momento do cadastro e clicar em 
“clique aqui”, para definir a senha de acesso à plataforma do Login SP; 
7. Realizar o cadastro da senha;  
8. Retornar ao Portal do Bolsa do Povo (https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/); 
9. Clicar em “Entrar”, no canto superior direito da página;  
10. Informar o CPF e a senha que acabaram de ser cadastradas no sistema Login SP;  
11. Depois de realizar o login, clicar em “saiba como receber o benefício”, e responder a 
pergunta de segurança para visualizar o número do protocolo e a senha que serão 
utilizados para realizar o saque;  
12. Com o protocolo e a senha em mãos, o beneficiário poderá sacar o benefício em 
alguma agência do Banco do Brasil, em caixas eletrônicos do Banco24horas, ou em 
correspondentes bancários do Banco do Brasil.  
O vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0Tsn5QxPY_I resume o passo 
a passo para consulta do número do protocolo e da senha tanto para os responsáveis que 
já possuem login ativo no sistema Login SP, quanto para os que não possuem.  
 
 
1.7  Documento Orientador do Programa Ensino Integral - PEI para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental  

Interessados: Diretores(as) das Escolas,  
Em virtude da demanda de orientações pedagógicas sobre a implementação do Programa 
Ensino Integral nas escolas que atendem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
elaboramos o Documento Orientador para o PEI - Anos Iniciais 
(https://drive.google.com/file/d/1_s7xKVIYymqAU__PEPUtKuQCODIBHGeB/view?usp=sh
aring). Este documento tem como objetivo abordar questões pedagógicas comuns às 
escolas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental que fazem parte do Programa e apoiar 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=0Tsn5QxPY_I
https://drive.google.com/file/d/1_s7xKVIYymqAU__PEPUtKuQCODIBHGeB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_s7xKVIYymqAU__PEPUtKuQCODIBHGeB/view?usp=sharing
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as que ingressarão no PEI em 2022.  
 
1.8 Cátedra de Educação Básica ─ Minicurso 

A Cátedra de Educação Básica, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados (IEA) 
da USP e do Itaú Social, disponibiliza aos professores da Rede de Ensino Pública 
Paulista e aos demais interessados, minicursos com foco em práticas e didáticas.  
Veja as informações do próximo minicurso:  
26/10 I Minicurso 32 ─ “Educação 4.0: Modismo ou Equívoco?”  
Horário: das 19h às 21h30  
No canal da Cátedra  
Expositores: Roseli Lopes e David Cavallo  
Esse minicurso apresenta uma discussão sobre questões antigas da Educação e também 
sobre os recentes desafios e oportunidades, os quais foram trazidos com as tecnologias 
exponenciais. Serão também discutidos os riscos de cair em receitas e abordagens 
superficiais e de senso comum.  
Não será necessário fazer inscrição antecipada e, para obter o atestado de participação, 
você deverá preencher um formulário que será disponibilizado durante a transmissão. 
Para mais informações, acesse o site 
https://www.catedraeducacaousp.org/minicursos2021 

Atenção: As participações nos eventos da Cátedra não serão consideradas para 
evolução funcional.  

Participe! 
 
 
1.9  ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento  

Interessados: Equipes gestoras das escolas e Professores(as),  
Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) retificou o Cronograma Integrado – 
ATPC e Reuniões de Trabalho para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio previsto para os dias 11 e 12 de outubro. 
Diante da suspensão de atividades no dia 11 de outubro de 2021 (segunda-feira) e a da 
necessidade de realizar-se as ATPC e as Reuniões de Trabalho do Programa de 
Recuperação e Aprofundamento, comunicamos que essas formações foram gravadas e 
disponibilizadas no repositório e no canal do YouTube do Centro de Mídias, para serem 
desenvolvidas nas ATPC da escola ou em outro momento oportuno nas próximas 
semanas. 
Acesse os links das Formações:  
• Reunião de trabalho: Recuperação e Aprofundamento – Matemática – EFAF-SA1/EM – 
SA 2 – vol. 4 (Repositório CMSP: 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24194&id=0 
• Reunião de Trabalho: Recuperação e Aprofundamento – Língua Portuguesa – EFAF-
SA1/EM – SA 2 – vol. 4 (Repositório CMSP: 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24195&id=0 
• Reunião de Trabalho: Recuperação e Aprofundamento – Ciências da Natureza – 9º ano 
e 3ª série do EM – SA 1 – vol. 3 (Repositório CMSP: 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24196&id=424 
• ATPC – Anos Iniciais – “A roça de Coivara: Um saber-fazer tradicional” (Repositório 
CMSP: https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24330&id=0 
• ATPC – O Aprofundamento Integrado “Cultura em movimento: diferentes formas de 
narrar a experiência humana” (Repositório CMSP: 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24204&id=0 
• ATPC – Acolhimento (Repositório CMSP: 

https://www.catedraeducacaousp.org/minicursos2021
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24194&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24195&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24196&id=424
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24330&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24204&id=0
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https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24279&id=0 
Destacamos que, ao longo do 2º semestre, as formações, desenvolvidas pela Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), continuarão sendo realizadas de acordo com o 
Cronograma Integrado de ATPC e Reuniões de Trabalho Anos Iniciais e Anos Finais e 
Ensino Médio. Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada aos 
professores e aos profissionais da Educação, além do Cronograma Integrado de ATPC e 
das Reuniões de Trabalho atualizado no link 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/ 
 
1.10 CMSP (Confira o público-alvo): 

 

 
 

 
 
 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24279&id=0
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/

