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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

15/02/2022 

 

REDE Nº 021      
 

Prezados,  
 

 
ASSUNTO 01: CONCURSO É “15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA: COMO A EDUCAÇÃO 
PODE AJUDAR A PREVENIR VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES”. 

 

Divulgamos que a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, por meio da Procuradoria da 

Mulher, em parceria com o Banco Mundial e o Facebook, lançou a 8ª edição do Concurso sobre 

a Lei Maria da Penha, com inscrições abertas até 18/02/2022, que tem por objetivo 

estimular o debate entre estudantes sobre a importância da prevenção à violência doméstica e 

familiar.    

 

A edição do concurso tem como foco vídeos curtos, a serem produzidos por estudantes do 

Ensino Médio, com idade entre 14 e 18 anos, estimulando assim atividades pedagógicas e 

audiovisuais de cunho educativo em escolas públicas e particulares.   

As obras devem ter duração mínima de 15 segundos e máxima de um minuto, incluindo créditos 

finais, que deverão conter, obrigatoriamente, título da obra, nome do/a autor/a do vídeo, nome 

do/a professor/a orientador/a, nome da escola, cidade e UF.    

 

Neste ano, o tema do concurso é “15 anos da Lei Maria da Penha: como a Educação pode 

ajudar a prevenir violências contra as mulheres”. O edital com informações sobre os 

procedimentos de participação e a premiação pode ser acessado no 

link: bit.ly/8ConcursoLeiMariadaPenha . Profissionais da educação e estudantes podem 

acompanhar as redes sociais do concurso nos seguintes endereços: 

 

https://www.instagram.com/concursoleimariadapenha/   

https://www.facebook.com/secretariadamulherdacamaradosdeputados   

https://www.youtube.com/channel/UCOljDhw2bRyBhhTTC-IMifQ   

  

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.   

Valdir Oliveira  

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/eventos/concurso-de-videos-lei-maria-da-penha-1/concurso-de-videos-lei-maria-da-penha
https://www.instagram.com/concursoleimariadapenha/
https://www.facebook.com/secretariadamulherdacamaradosdeputados
https://www.youtube.com/channel/UCOljDhw2bRyBhhTTC-IMifQ
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ASSUNTO 02: INSCRIÇÕES – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS - OBMEP 
 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). As inscrições são feitas exclusivamente pelas escolas e o prazo vai 

até 17 de março. 

 

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a maior competição científica do 

país é destinada a estudantes dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. A 

inscrição deve ser feita pelas escolas, por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível 

no site www.obmep.org.br. No regulamento, os representantes das escolas irão encontrar todas 

as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para participação na OBMEP. 

 

A Olimpíada ocorre em duas fases, sendo a primeira composta por uma prova objetiva de 20 

questões e a segunda por uma prova discursiva de 6 questões. A 1ª fase da OBMEP será realizada 

em 7 de junho e os classificados para a próxima etapa realizarão a prova da 2ª fase em 8 de 

outubro. As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do estudante: Nível 1 

(6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). 

 

A Diretoria de Ensino de Santo André e a equipe do Núcleo Pedagógico conta com a participação 

de todos. 

 

Cristina Chacur – PCNP Matemática 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 03: PNLD: PRORROGAÇÃO RESERVA TÉCNICA 
 

O FNDE prorrogou o período de solicitação de reserva técnica até o dia 22 de fevereiro de 2022 

para pedidos de livros do PNLD. 



 

 
 
 
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 3                           

 

Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

• Ensino Fundamental: Atualmente, o sistema permite que apenas livros do PNLD 2019 – Anos 

Iniciais e PNLD 2020 – Anos Finais sejam solicitados na Reserva Técnica (anexo manual reserva 

técnica 22 fundamental) 

• Ensino Médio: para demandas de livros do PNLD 2018 – Ensino Médio e EJA 2014, as Escolas 

e Secretarias de Educação devem acessar o sistema de Doação (anexo manual de doação) 

 

As unidades escolares que demandaram livros na aba “remanejamento” - acesso ao Manual de 

remanejamento - e não foram atendidas por essa modalidade, terão seus pedidos migrados 

automaticamente para a aba “reserva técnica”. Por isso, todas as escolas nessa situação deverão 

estar atentas para não duplicarem seus pedidos. Sugerimos às demais escolas que ofertem ao 

menos um livro, ainda que fora do ciclo de atendimento, na aba de “remanejamento”, para 

eventual desbloqueio da plataforma. Posteriormente, os quantitativos requeridos serão todos 

submetidos a análise de consistência e ulterior validação pelo órgão central. Como a distribuição 

para 2022 ainda não foi concluída, é importante que as escolas verifiquem, antes de solicitar a 

reserva técnica, os livros que ainda irão receber. Para conhecer os títulos e a quantidade 

recebida, a escola pode acessar o portal do FNDE >> Consultas Online >> Distribuição de Livros 

e preencher os campos Ano (= 2022); Programa (= PNLD); UF (= SP) e Munícipio (preencha 

somente os campos com asterisco vermelho). Para selecionar uma unidade, informe o código 

INEP (que é o código CIE acrescido de 35 – e zero, se for o caso – até completar oito dígitos). 

Em seguida, clique em "Confirmar". Por fim, clique na lupa, à direita da tela. Após abrir a página, 

selecione o link "Encomenda". 

 

Os manuais de remanejamento e reserva técnica encontram-se na rede nº 15, do dia 03/02. 

 

Núcleo Pedagógico. 

 

 

 
ASSUNTO 04: MATERIAIS DE INGLÊS PARA AS AULAS DE EXPANSÃO - 2ª. EM 
 

Conforme as ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AÇÕES NOVO ENSINO MÉDIO de novembro 2021, 

pág. 15 (Boletim Semanal Subsecretaria nº 359 de 24 de Novembro de 2021), orienta-se a 

utilização das obras disponibilizadas pelo Programa Nacional do Livro Didático 2022 (PNLD) como 

apoio didático-metodológico para as aulas do componente curricular nas aulas de expansão para 

a 2ª série: 

 

Orientações Metodológicas 
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À vista da necessidade de desenvolvimento das competências e habilidades do Currículo Paulista 

para a 1ª série do Ensino Médio, previstas para a área de Linguagens e suas Tecnologias, bem 

como das habilidades linguísticas voltadas para a oralidade, leitura, escrita e compreensão 

auditiva por parte dos estudantes com relação à Língua Inglesa, orienta-se que as obras 

disponibilizadas pelo Programa Nacional do Livro Didático 2022 (PNLD) sejam utilizadas como 

apoio didático-metodológico para as aulas do componente curricular nas aulas de expansão para 

a 2ª série. Isto posto, considerando que a etapa do Ensino Médio é um período no qual os 

estudantes têm a oportunidade de resgatar e/ou aprofundar as habilidades e competências, 

prevê-se que os materiais didáticos do PNLD possam apoiar o processo de ensino e aprendizagem 

do componente curricular Língua Inglesa em: 

 

● Avaliações diagnósticas e processuais; 

● Desenvolvimento de planejamentos e projetos; 

● Desenvolvimento das habilidades linguísticas em Língua Inglesa; 

● Ampliação de conhecimentos a respeito de aspectos culturais, sociais e históricos dos países 

anglófonos. 

 

De acordo com um levantamento realizado, as obras Anytime (Editora Saraiva), Moderna Plus 

(Editora Moderna) e English Vibes (Editora FTD) foram as mais escolhidas pela Rede Estadual. 

Estes materiais, especificamente, apresentam propostas pedagógicas flexíveis que objetivam o 

desenvolvimento da Língua Inglesa, seguindo o Quadro Comum Europeu de Referência para as 

Línguas (CEFR) https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-

linguas-cefr . Assim, mediante a necessidade de uma avaliação prévia do professor, em especial 

no início do ano letivo, e visando o planejamento para consolidação e avanço do nível linguístico 

previstos para os estudantes, tais materiais poderão mostrar-se como recursos importantes no 

processo de ensino e aprendizagem do referido componente curricular durante a etapa do Ensino 

Médio. 

 

Segue o link das obras do PNLD de Língua Inglesa: 

https://seespmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/paula_neves_educacao_sp_gov_br/Em9clqsiO

UBDtDvpIO_0gdYBAkv1_1W9X7TeO-ZNIGxymA?e=2FbdfP 

 

Anexo: Orientações para Implementação 

 
Darcilena - PCNP Língua Inglesa 

                                     Núcleo Pedagógico 

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr
https://seespmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/paula_neves_educacao_sp_gov_br/Em9clqsiOUBDtDvpIO_0gdYBAkv1_1W9X7TeO-ZNIGxymA?e=2FbdfP
https://seespmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/paula_neves_educacao_sp_gov_br/Em9clqsiOUBDtDvpIO_0gdYBAkv1_1W9X7TeO-ZNIGxymA?e=2FbdfP
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