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1. Centro de Informações Educaionais e Gestão da Rede Escolar - CIE 
 

1.1  Ajustes e Registros na Secretaria Escolar Digital - SED 

Em complementação à reunião ocorrida pelo Teams dia 17/12 sobre “Ajustes na SED – ano letivo 2022”, 
solicitamos que as escolas realizem as seguintes ações para organização e correções necessárias para o pleno 
atendimento do aluno no ano letivo de 2022: 

• Realizar minuciosa conferência e matrícula de todos os alunos ativos de 2021 em continuidade de 
estudos para 2022 – até dia 03/01/2022 (dica: baixar o relatório em excel de cada turma de 2021 e 
juntar com o relatório da série subsequente de 2022 e classificar os alunos em ordem alfabética para 
que seja possível identificar quais alunos estão faltando); 

• Caso a escola não consiga realizar a matrícula para o ano letivo de 2022, enviar o nome e RA do aluno 
e o número da classe (2022) para que o NRM realize as matrículas (e-mail: 
depirnrm@educacao.sp.gov.br) – até 03/01/2022 

• Ter ciência sobre o Comunicado CIE 84/2021 (e-mail 16/12) sobre desistência de vaga na rede pública 
para que sejam disponibilizadas as vagas necessárias para as inscrições de deslocamento que 
ocorrerão entre 03 e 06 de janeiro de 2022 – essa ação poderá ser realizada até início do ano letivo 
de 2022, conforme a escola for recebendo os pais de alunos com essas situações. 

• Análise minuciosa das coletas de classe do ano letivo de 2022 e verificação de necessidades de ajustes 
(ex: mudança de período, alteração de capacidade física etc) –as referidas alterações ocorrerão 
entre 03 e 07/01/2022, porém deverão ser comunicadas ao CIE até 03/01/2022 (email: 
depircie@educacao.sp.gov.br); 

• Registro da matrícula de alunos da 2ª série do Novo Ensino Médio (manhã e noite) nas turmas de 
Expansão no Novo Ensino Médio  de periodicidade anual (os alunos dessas turmas serão os mesmos 
das turmas da coleta de FGB) – realizar tais matrículas até dia 15/01/2022.  

• Acompanhamento, por parte das escolas, durante o período da inscrição de deslocamento (03 a 06/01), 
da necessidade de abertura e fechamento de turmas, de acordo com a demanda registrada. 

 
Aproveitamos o ensejo para salientar o prazo referente aos registros de alunos do ano letivo de 2021, 

de acordo com o que segue: 
 

✓ Movimentação de alunos (NCom, Abandono, Baixa de Transferência): SED > Gestão Escolar > 

Cadastro de Alunos > Matrícula > Matricular Aluno(a) > selecionar a turma em editar > selecionar o aluno em 

movimentação (asterisco) – registrar até 22/12 – atenção ao artigo 11 e 12 da Resolução SE nº 69/2020. 

✓ Rendimento Escolar: SED > Gestão Escolar > Cadastro de Alunos > Rendimento Escolar > 

Rendimento - registrar até 23/12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:depirnrm@educacao.sp.gov.br
mailto:depircie@educacao.sp.gov.br
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2. Núcleo Pedagógico – NPE 

2.1 Documento orientador sobre o fechamento do ano letivo de 2021 e Projeto de Recuperação 

Intensiva de Janeiro de 2022 

Interessados:  Equipes Gestoras das Unidades Escolares 

Foi publicada a Resolução SEDUC nº 142, de 17-12-2021 (link), que dispõe sobre o Projeto de 

Recuperação Intensiva nos meses de janeiro e julho de 2022 e estabelece os critérios de aprovação e 

retenção do ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino. 

Para complementá-la, compartilhamos neste link documento orientador sobre o fechamento do ano letivo 

de 2021 e o Projeto de Recuperação Intensiva de Janeiro de 2022, para esclarecer dúvidas frequentes 

provenientes das perguntas dos profissionais da rede. 
 
2.2 BOLETIM INOVAÇÃO Nº 23 

 
Vem por aí …  
 
Programas Mão na Massa: Segundas e terças-feiras, das 13h às 14h, no app CMSP: todos os canais dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA  
 
20/12 - REPRISE: Como criar sua rádio jovem 
 

   
 
 
 21/12 - REPRISE: Nas ondas do Streaming - Venha turbinar sua web rádio  
 
Dando continuidade à nossa proposta de mão na massa e criação de uma web rádio na escola, esta reprise 
vai ampliar sua compreensão sobre web rádio e ensinar você a melhorar sua proposta na escola. Se você 
tem o 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
27/12 - REPRISE: Scratch: Partiu! Programação básica no Scratch 
 

Graças ao sucesso dessa aula sobre web rádio, com várias dicas 
de como criar uma rádio na escola, vamos apresentar essa 
reprise para você. Então, dessa vez, não perca a oportunidade 
de conhecer o que vem a ser web rádio e aprenda a criar uma 
escolar ou pessoal. Ah, você assistiu a essa aula? Então, sabe 
que vale a pena ver mais uma vez e relembrar dicas 
imperdíveis. Participe! 

 

desejo de criar e implementar uma rádio na sua comunidade, 
ou, simplesmente, tem curiosidade sobre como se faz isso, não 
deixe de assistir aos dois programas dessa semana! 

 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%20N%C2%BA142,%20DE%2017-12-2021.PDF?Time=20/12/2021%2011:09:43
https://drive.google.com/file/d/1PQt1ZHg39X9IJ4uznTQJLb9L24DRG5OC/view?usp=sharing


 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/12 - REPRISE: Scratch: a ordem é dançar! 

  
 
VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO  
 
Você, com certeza, já ouviu falar do Parque Ibirapuera, que representa uma das maiores áreas verdes da 
nossa cidade, com 1,5 milhão de metros quadrados para prática de lazer, esporte e cultura. Lá, é possível 
passar momentos inesquecíveis com a família. Que tal fazer um piquenique rodeado pela natureza? Soa 
como um programa delicioso, não é? E é mesmo! Gosta de andar de bicicleta, patins ou skate? Então, você 
vai adorar conhecer o Ibirapuera! Gosta de belos jardins? O parque conta com inúmeros jardins e paisagens 
incríveis e um grande lago com um lindo chafariz. Você sabia que no Ibirapuera há monumentos importantes 
e museus famosos (já falamos aqui no Boletim Inovação sobre o Museu Afro e Museu de Arte Moderna), mas 
tem a Bienal também…? Sem falar da OCA e do Planetário! Viu quanta coisa? Então, aproveite sua visita ao 
CIEBP e depois vá passear no Ibirapuera e conhecer um pouco de todas essas coisas incríveis que o parque 
nos oferece. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olha essa reprise fantástica: Nesta aula vamos te 
apresentar a ferramenta Scratch, o conceito de 
programação em bloco e as possibilidades na 
personalização dos sprites, cenários e de áudio. Curtiu, 
né? Assista! 

Agora que você já viu o básico do Scratch, que tal ser um 
personagem no Scratch? É isso mesmo! Agora você entra na 
dança como protagonista da sua própria programação. Que tal? 

Acesse o link abaixo e veja um pouco do que você 
pode ver e fazer lá.  
O que ver e fazer: 
https://parqueibirapuera.org/coisas-paraver-e-fazer/ 
Foto: Planetário do Ibirapuera; fonte: 
https://parquedoibirapuera.org 

https://parqueibirapuera.org/coisas-paraver-e-fazer/
https://parquedoibirapuera.org/
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Destaque: Unidade Móvel CIEBP 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Aconteceu: Formação dos integrantes das novas unidades do CIEBP 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dia 08 de dezembro, foi inaugurada a unidade 
itinerante do Centro de Inovação da Educação Básica 
Paulista. É isso mesmo que você está pensando! Uma 
unidade para levar cultura maker, cultura digital, robótica, 
modelagem e prototipagem para escolas de todo o Estado 
de São Paulo. Esse veículo magnífico é uma espécie de 
transformer da tecnologia e inovação, ou seja, onde chega 
(cidades que não têm unidade física do CIEBP), se instala e 
abre suas repartições para receber estudantes e 
professores das escolas públicas locais. Lá, eles poderão 
fazer trilhas de formação e colocar a mão na massa, 
aprendendo de forma criativa e significativa. 

 

A proposta inicial é que esta unidade do 
CIEBP fique um mês em cada cidade que 
visitar. Gostou dessa novidade? 

Então entre no nosso Instagram e veja mais fotos e 
vídeos da inauguração. Ah, não deixe de deixar seu 
“gostei/like” e seu comentário. 

A última semana foi bastante agitada no Centro de 
Inovação Central: tivemos a visita dos novos professores e 
coordenadores que integrarão as equipes de trabalho dos 
Centros de Inovação das escolas estaduais Maestro Callia 
(São Paulo - Diretoria de Ensino Região Sul 3) e Dr. Ângelo 
Mendes de Almeida (São Paulo - Diretoria de Ensino Região 
Sul 1). Ambas as unidades (entre outras) têm previsão de 
inauguração ainda para este ano de 2021. A visita técnica e 
formativa teve duração total de dezesseis horas (dividida 
em dois dias), nos quais os professores tiveram a 
oportunidade de vivenciar o dia a dia do Centro de 
Inovação e se debruçar sobre as especificidades relativas a 
cada espaço, incluindo suas trilhas e oficinas oferecidas, 
entre outras atividades pertinentes. 
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COMUNICADO CIEBP – Nº03/2021 
O Centro de Inovação da Educação Básica Paulista – CIEBP, uma política pública instituída em 2020, que 
cria espaços que buscam potencializar a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de 
métodos, práticas e tecnologias para atender aos desafios da Educação pública contemporânea, vem por 
meio deste informar:  
Com base nas Resoluções SEDUC 81, 82, 135 e 136/2021, com a implantação de novos Centros de 
Inovação, esses espaços são parte integrante das Unidades Escolares aos quais estão vinculados e tem 
como foco o atendimento prioritário à comunidade escolar nos quais os CIEBPs estão operando. Desta forma, 
outro aspecto fundamental, que vai de encontro com esse parecer, é que as Unidades Escolares que abrigam 
os Centros de Inovação não necessitam participar do processo de agendamento para realizar as atividades 
propostas, bastando apenas conversar com o Professor (a) Coordenador (a) do CIEBP para acertar os 
detalhes das trilhas formativas, formação de professores ou mentorias ofertadas, tendo como objetivo 
adequar as ações as necessidades da Unidade Escolar e ao mesmo tempo, as possibilidades de atendimento 
do CIEBP.  
 
Você sabia?  
Que a internet pesa igual a um morango? 

  
 
 
(50 milhões de cavalos de potência) é o 
total de energia gasta. Para compararmos, um carro de fórmula 1 pode ter mil cavalos. Agora… você 
consegue imaginar a dimensão de energia que a internet gasta?  
 
Se Liga! Registre suas boas práticas  
Se você desenvolveu algum projeto dentro ou fora da sala de aula ligado à tecnologia e inovação, queremos 
conhecer o seu trabalho! Pode ter sido em 2020 ou 2021, seja como aluno, seja como professor, e deve ter 
acontecido em uma unidade escolar da rede pública paulista. Não deixe de participar! Conte sua história! 
Link do formulário para divulgação: https://cutt.ly/on2HQQc 
 
 

 
Hora de descontração 

 
 
2.3 SARESP 2021 - Questionário Socioeconômico Digital: prorrogação de prazo:  

 
Conforme já informado, no âmbito do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
– SARESP, está prevista a aplicação dos “Questionários Socioeconômicos” voltados aos pais/responsáveis 
e estudantes dos 5º. e 9º. anos do ensino fundamental e da 3ª. série do ensino médio.  
Dada a importância da coleta dos dados para a composição/atualização do indicador e considerando a 

Parece até mentira, mas é isso mesmo! Esta novidade surgiu com 
o pesquisador Russell Seitz, que, em 2006, resolveu medir a rede 
de informação e comunicação mundial. Ele afirma que o envio e 
recebimento de dados dependem da movimentação de elétrons, 
mas que eles têm peso muito pequeno, próximo de zero. Por 
isso, a internet teria o peso aproximado de 50 gramas, o que 
equivale a um delicioso morango. Segundo a pesquisa, 40 bilhões 
de watts 

Gosta de desafios? Então aqui vai um: organize as partes do vitral, 
pois ele está quebrado. Mas, atenção! As partes que se tocam 
devem ser da mesma cor. Outra dica: o relógio está correndo! 
Então, seja rápido!  
Para jogar, acesse:  
https://rachacuca.com.br/jogos/vitral-quebrado/ 

https://cutt.ly/on2HQQc
https://rachacuca.com.br/jogos/vitral-quebrado/
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instabilidade na SED - Secretaria Escolar Digital durante o período programado para a aplicação do 
instrumento, informamos que o prazo para resposta ao questionário será ampliado para até 23 de dezembro.  
Contamos com a ampla divulgação junto ao público envolvido e aproveitamos para reforçar as instruções de 
acesso, conforme tutorial:  
Tutorial - questionário socioeconômico SARESP - v2.pptx  
Aproveitamos a oportunidade para informar que, a pedido da rede, em breve a equipe da CITEM irá 
disponibilizar às Diretorias de Ensino um relatório para monitoramento da participação no questionário. 
 
2.4 Organização dos Horários - PEI Anos Iniciais  

No último dia 09 de dezembro de 2021, às 16h, foi realizada uma live de apresentação da Organização dos 
Horários das Escolas PEI - Anos Iniciais.  
Na ocasião, foram apresentadas as Matrizes Curriculares dos modelos de 7h e 9h, Organização dos Horários, 
Alocação dos Professores e demais orientações. Além disso, para auxiliar na compreensão dos materiais 
apresentados, foram realizadas alterações no Documento Orientador - Anos Iniciais. A apresentação, 
Documento Orientador Atualizado e a gravação da live estão disponíveis no Repositório do Centro de Mídias 
por meio do link. 
 
 
 

2.5  EFAPE - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
1) Programa Ensino Integral (PEI) 2022 – Inscrições Abertas!  

 
Caro(a) Servidor(a),  
Você sabia que o Programa Ensino Integral (PEI) foi ampliado? Em virtude dessa expansão, temos uma 
novidade para você! Os sete cursos que compõe a Trilha PEI estão com inscrições abertas a partir de 
hoje! São eles: 

• Clubes Juvenis – 1ª Edição/2022 (reoferta)  

• Da Educação Integral ao Ensino Integral – 1ª Edição/2022 (reoferta)  
• Modelo de Gestão – 1ª Edição/2022 (reoferta)  
• Orientação de Estudos – 1ª Edição/2022 (reoferta)  
• Práticas Experimentais – 1ª Edição/2022 (reoferta)  
• Professor Coordenador de Área – 1ª Edição/2022 (reoferta)  
• Tutoria – 1ª Edição/2022 (reoferta) 
 

 
 
 
Quem poderá se inscrever nos cursos da trilha PEI?  
• Os servidores da SEDUC-SP que fizerem parte do Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar 
(QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE);  
• Os profissionais das Redes Municipais de Ensino do Estado de São Paulo: Diretor, Vice-diretor, Professor 
Coordenador Pedagógico, PEB I e II, Monitor e Auxiliar. 
Atenção aos Impedimentos  
• Os servidores que tiverem sido aprovados em edições anteriores do mesmo curso não poderão realizar a 
inscrição.  
• Os cursistas inscritos nos cursos Práticas Experimentais – 1ª Edição/2021, Orientação de Estudos – 2ª 
Edição/2021, Professor Coordenador de Área – 1ª Edição/2021 e Tutoria – 1ª Edição/2021, cujas 
atividades serão encerradas em 13/12/2021, não poderão realizar a inscrição nestes cursos. Deverão, 
portanto, aguardar as edições previstas para o segundo semestre de 2022. Contudo, poderão se inscrever 
nos demais cursos da Trilha PEI. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1Sughyxt23Br4eoxpOBsRmPC3FPZUth5a/edit#slide=id.p1
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/midia?videoPlay=26791&id=0
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Passo a passo para realizar a sua inscrição  
• Acesse o site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br/  e clique no canal “Cursos e Formações”;  
• No combo “Tipos de Ações de Formação”, selecione as opções “On-line” e em seguida “Inscrições abertas: 
curso não iniciado”;  
• Ao ser direcionado para a página do curso, selecione o formulário de inscrição de acordo com o seu perfil 
profissional (SEDUC ou SME);  

https://efape.educacao.sp.gov.br/
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• Nos campos “Usuário” e “Senha”, utilize o seu CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen), ou senha pessoal 
já utilizada anteriormente.  
 
Sugestão de percurso por perfil  
• Diretor: 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. PCA, 4. Clubes Juvenis, 5. Tutoria, 6. OE e 7. 
Práticas Experimentais;  
• Vice-diretor: 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. Tutoria, 4. Clubes Juvenis, 5. PCA, 6. OE e 7. 
Práticas Experimentais;  
• Professor Coordenador Geral (PCG): 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. PCA, 4. Tutoria, 5. 
OE, 6. Práticas Experimentais e 7. Clubes Juvenis;  
• Professor Coordenador de Área (PCA): 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. PCA, 4. Tutoria, 5. 
OE, 6. Práticas Experimentais e 7. Clubes Juvenis;  
• Professor – Humanas e Linguagens: 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. PCA, 4. Tutoria, 5. 
OE, 6. Clubes Juvenis e 7. Práticas Experimentais;  
• Professor – Matemática: 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. PCA, 4. Tutoria, 5. OE, 6. Práticas 
Experimentais e 7. Clubes Juvenis;  
• Professor – Ciências da Natureza: 1. Educação Integral, 2. Modelo de Gestão, 3. PCA, 4. Tutoria, 5. 
Práticas Experimentais, 6. OE e 7. Clubes Juvenis.  
 
Mais informações sobre o(s) curso(s) estão disponíveis no documento “Informações Gerais” publicado nas 
páginas de cada ação, no site da EFAPE.  
 
Não deixe de consultá-lo. Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria 
da Educação, por meio do site https://efape.educacao.sp.gov.br/ , no canal “Soluções” e fale com a gente! 
 

 
Aproveite essa oportunidade e se inscreva! 
 
2) Desvendando Ferramentas: Final de Ano  

 
Prezados(as), 
 
A EFAPE, em parceria com a CITEM, realizará, no dia 15 de dezembro de 2021, das 14h às 15h30, a 
formação “Desvendando Ferramentas: Final de Ano”, no canal Desenvolvimento Profissional 1, do 
CMSP.  
A formação será uma oportunidade para um bate-papo entre os participantes centrado na temática 
“Educação e Tecnologia: antes, durante e depois da pandemia”. Será um balanço das ações formativas 
em ferramentas tecnológicas realizadas ao longo de 2020 e 2021, que visaram ao apoio no conhecimento e 
no uso de ferramentas tecnológicas nas ações educacionais cotidianas dos servidores, seja no modelo 
remoto, híbrido ou presencial.  
 
O encontro será apresentado por Ana Paula Marolla, Formadora da EFAPE, e Marcos Barros (Marcão), 
Coordenador do CITEM. Contará também com as ilustres presenças do Ex-ministro da Educação Prof. José 
Henrique Paim e do jornalista da CNN Rodrigo Maia dos Santos. 
  
O Professor José Henrique Paim foi Ministro da Educação e hoje atua na FGV como diretor do Centro de 
Desenvolvimento da Gestão Pública de Políticas Educacionais, onde também ministra aulas – FGV EBAPE. 
Em seu currículo, possui título de Doutor Notório Saber em Educação, pela UFRGS, e 11 anos de atuação 
frente ao Ministério da Educação (2004 a 2015), em que ocupou as funções de Ministro de Estado, 
Secretário-Executivo e Presidente do FNDE. Também foi diretor da Área Social do BNDES (2015 e 2016).  
 
Rodrigo Maia dos Santos é Jornalista há 22 anos, com passagens pelas seguintes emissoras de televisão e 
pelos programas: TV Record, Record News, Portal R7, TV Bandeirantes, Canal 21. Atua como editor-chefe na 
CNN, responsável pelos editoriais de política, economia e educação e como apresentador do CNN Educação. 
Formado em Jornalismo, Radialismo e Letras, tem mestrado e doutorado em Linguística pela PUC-SP. Na 
mesma universidade, fez pós-doc em Comunicação. Tem experiências acadêmicas em universidades nos 
EUA, como Georgetown, Berkeley e Princeton, onde ministrou cursos e palestras. É professor há 17 anos, 

https://efape.educacao.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/c/CMSPDesenvolvimentoProfissional
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
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com aulas na graduação e pós-graduação da PUC-SP e da Belas Artes.  
 
Contamos com a participação de vocês!  
 
3) Atualização das ATPC previstas para a semana de 20 de dezembro de 2021  

 
Prezados(as) 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) realizou a atualização das atividades relacionadas às ATPC previstas para a 
semana de 20 de dezembro de 2021.  
 
Com o objetivo de apoiar a organização e o planejamento dos(as) professores(as) e demais profissionais da 
Educação para o ano letivo de 2022, além de auxiliar na compreensão do novo desenho das ATPC do 
referido ano, a SEDUC–SP elaborou uma pauta formativa a qual irá abordar a temática. Esta será exibida 
excepcionalmente nos horários destinados às formações desenvolvidas pela Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 
(EFAPE) e transmitidas via Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP).  
 
Assim sendo, convidamos todos(as) os(as) professores(as) e demais profissionais da Educação para a 
formação, que será realizada no dia 20 de dezembro, com transmissão ao vivo, das 10h às 11h40, e 
reprises nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, no Canal Formação de Professores do Centro de Mídias da 
Educação de São Paulo (CMSP), conforme detalhado a seguir.  
 
 
 
 
 
2.6  ATPC 2022  
 

No dia 20/12, será exibida ao vivo a pauta formativa abordando o desenho das ATPC previstas para 
2022, das 10h às 11h40, com reprise no mesmo dia, das 16h50 às 18h20. 

 
 
Nos dias 21, 22 e 23/12, serão exibidas reprises da pauta formativa no Canal Formação de Professores nos 
horários descritos no quadro abaixo: 
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