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

27/07/2022 

 

REDE Nº 106      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: 2º EXPERIMENTO GLOBAL DE CIÊNCIAS DA USP 
 

A Diretoria de Ensino Região de Santo André divulga o 2º Experimento Global do Clube de 

Ciências da USP com a intenção de ser um desafio pedagógico e desenvolver a aprendizagem 

temática por meio da execução de atividade inter e transdisciplinar colaborativa.  

É destinado a qualquer professor ou time de professores da Educação Básica, e estudantes de 

graduação de áreas correlatas às Ciências Exatas, que se disponham a promover a aprendizagem 

por meio da experimentação sobre o movimento relativo entre a Terra e Sol. As atividades 

propostas estão separadas em três níveis, da seguinte forma: 

 

 ● Nível 1: destinado a estudantes do Ensino Fundamental II. Tratará do tema de forma 

lúdica e será usado alguns conhecimentos básicos de matemática. 

  

● Nível 2: destinado a estudantes do Ensino Médio, sendo necessário, além dos 

conhecimentos descritos no nível anterior, alguns conceitos de trigonometria. 

  

● Nível 3: destinado a estudantes de graduação correlatos às áreas de Ciências Exatas, 

onde serão desenvolvidos conceitos de sistemas baseados em coordenadas esféricas. 

 

 Dentre os tópicos a serem abordados em todos os níveis estão: 

  

● Reconhecimento geográfico e cultural do Monumento Marco Zero em Macapá – AP; 

  

● A orientação visual por meio do movimento solar e de sombra; 

  

● O uso de bússolas; 

  

● O conceito de latitude e longitude, sua determinação e importância; 

  

● O equinócio e as estações do ano; 
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● O que é fuso horário e sua definição ao redor do Planeta; 

  

● Uso de simuladores de sombra e do caminho solar; 

  

● Determinação do período de rotação da Terra em torno seu próprio eixo; 

  

● O experimento de Eratóstenes e a determinação do raio da Terra; e 

  

● A comparação dos dados experimentais em diferentes municípios. 

  

Para tomar conhecimento de como serão desenvolvidos os experimentos e os desafios, serão 

oferecidos minicursos aos professores dos níveis 1 (8 e 9 de agosto) e 2 (10 e 11 de agosto), e 

aos estudantes de graduação do nível 3 (12 de agosto). Os professores e estudantes de 

graduação que estiverem devidamente cadastrados e que desenvolverem todas as atividades do 

evento receberão um certificado de participação no 2º Experimento Global do Clube de Ciências 

da USP de Lorena. 

  

Data do evento: 22 de setembro de 2022 (quarta-feira) das 8 às 17h - dia do equinócio de 

primavera no hemisfério sul. 

 

Período de inscrição: 1 de junho a 30 de julho de 2022  

Para se inscrever no evento, preencha a ficha de inscrição no seguinte link: 

https://forms.gle/VuGjpd2YSNstRMw8A. 

Para dúvidas, envie e-mail para clubedecienciasusp@gmail.com 

 

 

 
Equipe 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://forms.gle/VuGjpd2YSNstRMw8A
mailto:clubedecienciasusp@gmail.com
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ASSUNTO 02: INOVA EDUCAÇÃO - CRONOGRAMA E CARDÁPIO DE ELETIVAS PARA O 
2º SEMESTRE 
 

 

Informamos as equipes gestoras que a SEDUC disponibilizou para as escolas o cronograma 
para a implementação das disciplinas Eletivas do 2º Semestre. 
 

 
 
 

 No link anexo segue o Documento Orientador onde pode ser visualizados o Cardápio de 
Eletivas, orientações para o Feirão de Eletivas e o Cronograma para o 2º Semestre: 
 

 
https://drive.google.com/file/d/12bLZ_-yRWwZGTW2a7jD-x7tyb1uImOtr/view?usp=sharing 

 
Nos links abaixo estão disponibilizados os tutoriais: 
 

  
Cardápio de Eletivas: 

 
https://drive.google.com/file/d/1uLjc9kDMTDKsAgA_GBYP8vGROHmdrY5L/view?usp=sharing 
 

Tutorial do Cadastro de Eletivas: 
 

https://drive.google.com/file/d/1e0vydFCUUjdDNtUjf0Y-dtycRPd8MyCd/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1oZ4uVKJZk-We43bUhdnMVtMP0vF60ADC/view?usp=sharing 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/12bLZ_-yRWwZGTW2a7jD-x7tyb1uImOtr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLjc9kDMTDKsAgA_GBYP8vGROHmdrY5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0vydFCUUjdDNtUjf0Y-dtycRPd8MyCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZ4uVKJZk-We43bUhdnMVtMP0vF60ADC/view?usp=sharing


 

 
  
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 4                           

 

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

Como realizar a aprovação da Disciplina Eletiva: 
 

https://drive.google.com/file/d/10LA7_18gbx6iSVBaQ0ILsb8wFZBobfs3/view?usp=sharing 
 

Como realizar o agrupamento dos alunos: 
 
https://drive.google.com/file/d/1iF-ljGK6gflVHU5ccNgLad-HmNYecLgY/view?usp=sharing 

 
 

Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail: inova.educacao@educacao.sp.gov.br 
 

 

 
Ivanildo Fernandes – PEC - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 

ASSUNTO 03: DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS - 3° BIMESTRE DE 2022 
 

Informamos que as entregas dos materiais didáticos programados para o 3º Bimestre estão 

ocorrendo conforme o Cronograma de Entregas. Lembramos que a distribuição do material 

ocorre por gráficas diferentes, a depender de cada etapa de ensino - Anos Iniciais, Anos Finais e 

Ensino Médio. 

Segue abaixo o cronograma de entregas para Santo André: 

 

1. Material Didático Semestral dos Anos Iniciais: 02/08; 

2. Material Didático Semestral dos Anos Finais: 29/07 a 02/08; 

3. Material Didático Bimestral do Ensino Médio: 26/07 a 29/07. 

 

Os materiais foram embalados em filme plástico transparente, em pacotes com 5 ou 10 

exemplares. A equipe da SEDUC adotou esse procedimento a fim de facilitar a conferência 

durante a entrega dos materiais na Unidade Escolar. 

Os números dos materiais previstos devem corresponder exatamente aos números que constam 

na Guia de Remessa. 

Os títulos e quantitativos, por etapa, podem ser conferidos clicando no link abaixo: 

Microsoft Power BI   

 

 

 
Wanderlei da Silva de Oliveira – PEC - Filosofia 

                                     Núcleo Pedagógico 

https://drive.google.com/file/d/10LA7_18gbx6iSVBaQ0ILsb8wFZBobfs3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iF-ljGK6gflVHU5ccNgLad-HmNYecLgY/view?usp=sharing
mailto:inova.educacao@educacao.sp.gov.br
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOThmYzQ3NDYtYzE3My00MjViLThhNzktYWQxYTlmZDc0NzkyIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
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ASSUNTO 04: BOLETIM SEMANAL SUBSECRETARIA ANO 2022 - Nº 29 

 

Do Boletim Semanal da Subsecretaria de 21.7.22 

2. Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes 

2.1 PREENCHIMENTO DIÁRIO DE CLASSE 

Existe uma parcela no valor de R$ 100 que é paga aos estudantes no momento em que eles 

entram no Programa Bolsa do Povo e cumprem a condicionalidade de “ir presencialmente 

pelo menos 1x na unidade escolar no período estabelecido”.  

A SEDUC comunicou diversas vezes e reforça neste comunicado que, para que o estudante possa 

receber essa parcela, o Diário de Classe deve ser preenchido diariamente (medida também 

obrigatória pela Resolução SEDUC 118, de 8-11-2021). 

Dessa forma, reforçamos junto às escolas a urgência de atualizarem a frequência dos alunos que 

participam do Bolsa do Povo Educação até dia 01/08, às 18h com referência aos períodos abaixo: 

o 01 e 28/fev./2022 

o 14 e 29/mar/2022 

o 13 e 27/maio /2022 

 

2.2. CARTÕES COM LOGO DO GOVERNO 

Em decorrência do início da vigência do período eleitoral, a entrega dos cartões do Programa 

Bolsa do Povo (tanto estudantes, quanto responsáveis) aos beneficiários foi proibida, 

configurando crime eleitoral para os agentes que o fizerem. 

Dessa forma, os cartões não podem ficar em posse das unidades escolares ou das DEs, e 

também não podem mais ser entregues aos beneficiários do Programa. 

Se ainda houver cartões remanescentes nas escolas, eles devem ser retirados pela Diretoria de 

Ensino e trazidos à sede da SEDUC nas próximas formações presenciais (atenção: não é 

permitido o envio por malote, correio ou qualquer outro meio). 

Vale lembrar que todos os cartões que não foram desbloqueados, foram cancelados 

automaticamente no dia 29 de junho. 

Equipe Bolsa do Povo Educação. 

DÚVIDAS E/OU MAIS INFORMAÇÕES 

BOLSA DO POVO RESPONSÁVEIS E/OU ESTUDANTES: 

Dúvidas de Pagamento/Voucher/Cartão/Saque do Benefício: 

Central de Atendimento Bolsa do Povo: 

0800 7979 800 ou pelo Whatsapp: (11) 98714-2645 
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AÇÃO RESPONSÁVEIS 

FAQ Beneficiários (https://docs.google.com/document/d/1Rvk076-

nYGnBq1INfvq5mtq5BtC19kH6Dbe2CpjkHE/edit)  

FAQ Escolas e DEs 

(https://docs.google.com/document/d/1kEScDK36JML1hVKNdP4acumI64w3ofDRjqyE9o39co/e

dit ) 

AÇÃO ESTUDANTES 

FAQ Bolsa do Povo 

(https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/

edit# 

) 

Dúvidas do Programa Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes: 

Portal de Atendimento SEDUC 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/ 

Lembrando que a ocorrência deve conter, necessariamente: 

- RA do estudante 

- Nome completo do estudante 

- CPF do estudante e de seu responsável 

- Descrição do caso ocorrido 

- Assunto da Ocorrência: Bolsa do Povo 

- Categoria: Bolsa do Povo 

- Subcategoria: Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes 

Tutorial Portal de Atendimento: 

https://drive.google.com/file/d/1IoCdPH14Wybnn5jrkR6x75r__fjtZkQ- 

/view?usp=sharing 

 

 

 

 
Equipe BOLSA DO POVO 

                                     Supervisão Escolar 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Rvk076-nYGnBq1INfvq5mtq5BtC19kH6Dbe2CpjkHE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Rvk076-nYGnBq1INfvq5mtq5BtC19kH6Dbe2CpjkHE/edit
https://docs.google.com/document/d/1kEScDK36JML1hVKNdP4acumI64w3ofDRjqyE9o39co/edit
https://docs.google.com/document/d/1kEScDK36JML1hVKNdP4acumI64w3ofDRjqyE9o39co/edit
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit

