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

28/08/2022 

 

REDE Nº 124      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: LANÇAMENTO MTI 
 

O Método de Tecnologia e Inovação - MTI é uma ferramenta de diagnóstico, planejamento, 

execução e monitoramento de ações voltadas à adoção de tecnologia, comunicação e inovação 

(TICs) para a rede estadual de ensino de São Paulo.  

 

O MTI é uma metodologia que auxilia na viabilização da execução dos Planos de Dimensão 

Pedagógica e Convivência realizados pela Secretaria, a partir da possibilidade de aquisição de 

tecnologias. Destaca-se que, na primeira aplicação do diagnóstico do MTI, realizada entre agosto 

e outubro de 2021, não obstante terem sido ouvidos os gestores e professores de todas as 

escolas terem sido ouvidos, restringiu-se a aplicação aos estudantes da 6ª e 9ª séries dos anos 

finais e 1º e 3º do ensino médio. 

 

Assim, é primordial que os diretores das unidades escolares atuem para aperfeiçoar as ações de 

tecnologia, conforme o seu próprio diagnóstico. Toda a rede deve se atentar, especialmente, à 

adoção de Recursos Educacionais Digitais (REDs). 

 

A partir de 24/08/2022, se inicia a aplicação do planejamento para a adoção de tecnologia.  

 

A data limite é dia 24/09/2022.  

 

Os atores envolvidos nesta edição serão: gestores escolares, professores coordenadores, 

PROATECs, professores, estudantes da 6ª e 9ª séries dos anos finais e 1º e 3º do ensino 

médio. 

 

Pede-se atenção às etapas para o preenchimento do formulário, por meio da SED, 

conforme anexo: 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hq8MKuAGqrpdaC8N9BkaXz1x8JFeKDgB/edit?usp=sharing&ouid=101620897315012713150&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/presentation/d/1hq8MKuAGqrpdaC8N9BkaXz1x8JFeKDgB/edit#slide=i

d.p1 

 

1- Para dar início no preenchimento do questionário, clique no menu Gestão Escolar/ MTI / 

Questionário Tecnologia; 

 

2- Após clicar no botão “questionário de tecnologia” é disponibilizada a tela do diagnóstico, onde 

o usuário pode responder às questões de acordo com o perfil relacionado – gestor, professor ou 

aluno; 

 

3- Após o preenchimento de todas as perguntas do questionário, o usuário recebe a devolutiva 

de sucesso no envio; 

 

4- Após 70% dos gestores, professores e alunos da escola responderem o questionário, a 

devolutiva fica disponível. Clique em Gestão Escolar/ MTI / Devolutiva; 

 

5- O sistema disponibilizará a devolutiva de acordo com a sua rede de ensino, basta confirmar 

as informações e clicar em “pesquisar” 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hq8MKuAGqrpdaC8N9BkaXz1x8JFeKDgB/edit 

 

 

 

 
Wilson Rodrigues da Silva – PEC - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1hq8MKuAGqrpdaC8N9BkaXz1x8JFeKDgB/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1hq8MKuAGqrpdaC8N9BkaXz1x8JFeKDgB/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1hq8MKuAGqrpdaC8N9BkaXz1x8JFeKDgB/edit
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ASSUNTO 02: INSCRIÇÕES PARA CURSOS EFAPE( (AVA – EFAPE) 
 

Divulgação das datas de inscrição dos cursos da EFAPE, com temas diversos, conforme tabela 

abaixo, no formato remoto via AVA-EFAPE. 

 

 
Wilson Rodrigues da Silva – PEC - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/
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ASSUNTO 03: AUTOAVALIAÇÃO FORMATIVA – PREENCHIMENTO DAS RUBRICAS NA 

SED  
 
 

A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento de avaliação que acompanha o 

desenvolvimento dos(as) estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

nas competências socioemocionais em atividades escolares. 

É um instrumento importante, pois os(as) estudantes terão a oportunidade de avaliarem seu 

processo de aprendizagem avançando no desenvolvimento de seus Projetos de Vida. 

 

 Autoavaliação Formativa também fornece insumos às equipes escolares para que possam 

repensar suas práticas, visando o desenvolvimento integral dos(as) estudantes. 

 

A colaboração dos(as) Gestores(as) das escolas e Professores(as) de Projeto de Vida é 

fundamental no incentivo e auxílio do preenchimento das rubricas pelos(as) estudantes, bem 

como no acompanhamento da autoavaliação.   

 

Neste 3º bimestre de 2022, os(as) estudantes farão a Autoavaliação Formativa – Preenchimento 

das Rubricas, na Secretaria Escolar Digital (SED), no período de 22 de agosto até 09 de 

setembro de 2022.        

Seguem os links dos Tutoriais - para Estudantes e Professores(as) - para a realização da 

Autoavaliação Formativa (Rubricas), que deverão ser compartilhados com todas as escolas. 

 

Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail  inova.educacao@educacao.sp.gov.br 

Contamos com a colaboração de todos(as)!  

                                                                           

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

 

https://drive.google.com/file/d/1qyj8O9YX3odfZ3n3wM2kr51zgyDfoE4P/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1RbPB-hRn3mY1viqV7JkZY2YZW-rndJ3R/view 

 

 

 
Luciene Vilar - PEC- Projeto de vida 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/1qyj8O9YX3odfZ3n3wM2kr51zgyDfoE4P/view
https://drive.google.com/file/d/1RbPB-hRn3mY1viqV7JkZY2YZW-rndJ3R/view
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ASSUNTO 04: 20ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES 
 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Programa Jovens 

Embaixadores. A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em parceria com as 

organizações públicas e privadas, entre as quais a Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo, abre o pré-cadastro on-line, até o dia 11 de setembro, para todos(as) os(as) estudantes 

da etapa do Ensino Médio (entre 15 e 18 anos) que tiverem interesse de participar do processo 

seletivo. 

 

Para maiores informações, acompanhem as atualizações pelas mídias sociais do Programa: 

https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores 

https://www.facebook.com/EmbaixadadosEUA.BR 

https://www.instagram.com/embaixadaeua 

https://twitter.com/embaixadaeua 

https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores 

 

Segue edital do programa. 

 

 

Anexo: edital-je-2023 

 

 

 

 
Darcilena – PCNP LEM 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores
https://www.facebook.com/EmbaixadadosEUA.BR
https://www.instagram.com/embaixadaeua
https://twitter.com/embaixadaeua
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/08/edital-je-2023.pdf
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ASSUNTO 05: GRÊMIO ESTUDANTIL – FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 
 

Senhor Diretor 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convida a Equipe de Coordenação Gremista 
Fundamental II e Ensino Médio, para V – Encontro de Grêmios Estudantis 2022, no presencial 

conforme segue abaixo: 

 

Data: 30/08/2022 

Horário: 8h30-12h30 

Local: Diretoria de Ensino da Região de Santo André – Sala Videoconferência 

Endereço: R. das Figueiras, 1245 – Bairro Jardim – Santo André 

Público-Alvo: 2 estudantes da Equipe de Coordenação Gremista (1 Coordenador de Relações 

Sociais e 1 integrante da Comissão de Direitos Humanos). 

 

Importante: Na impossibilidade de um desses participarem que a escola envie outros 
representantes da equipe gremista. 

 

Quaisquer dúvidas entrar em contato com PEC-Solange Bailão pelo telefone 4422-7064. 

 

 

 

 

 

 
Equipe dos Colegiados 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 06: PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL 
 

O Prêmio Nacional de Educação Fiscal, edição 2021-2022, 10ª edição é uma ação da Associação 

Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), em parceria com a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

Controladoria Geral da União (CGU), do Grupo de Trabalho Educação Fiscal (GT66- Educação 

Fiscal), vinculado ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), dentre outros, com apoio 

das Associações Filiada, que tem como objetivo incentivar ações e projetos que envolvam a 

temática Educação Fiscal realizadas por escolas, instituições, imprensa e iniciativas tecnológicas 

que discutem e promovem a função social dos tributos, a correta aplicação dos recursos, a 

qualidade do gasto público e o seu retorno para a sociedade. 

O período de inscrições para a categoria Escolas e Instituições será de 14 de junho a 31 de 

agosto de 2022. 

Todas as informações/regulamento podem ser encontradas no site abaixo: 

https://www.premioeducacaofiscal.org.br/regulamento/.  

 

 

 

 
                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.premioeducacaofiscal.org.br/regulamento/
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ASSUNTO 07: PNLD - 2023 
 

Por oportuno, comunicamos algumas questões relacionadas ao PNLD – 2023 – Anos Iniciais:  

  

Cadastro no SOUGOV: o FNDE está organizando a escolha do PNLD 2023 – Anos Iniciais; com 

previsão para a primeira quinzena de setembro, será realizada em uma nova plataforma e com 

uma nova sistemática de gestão do programa, por meio do “Portal do Livro”. Para acessá-lo, 

será necessário que todos os gestores e professores de escola tenham cadastro no portal 

SOUGOV. Este pode ser acessado pelo link: 

 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br 

 

Conta gov.br 

Página sobre a conta gov.br 

www.gov.br 

Assim, preliminarmente à etapa de escolha, será necessário que todos os gestores escolares 

providenciem seu cadastro no SOUGOV. Sugerimos que seja dada prioridade a esse cadastro 

para garantir que, por ocasião da escolha, todos já estejam devidamente habilitados. 

  

Atualização no PDDE – Interativo: o FNDE está preparando uma Webinar do PNLD 2023 com 

data prevista para 31 de agosto de 2022 (horário e link serão informados). Para acessar o 

sistema PNLD Digital e registrar a escolha do PNLD 2023, os gestores escolares devem possuir 

cadastro no novo sistema. Esse cadastro será migrado automaticamente do Sistema PDDE 

Interativo/SIMEC para o PNLD Digital. A senha de acesso ao novo sistema será encaminhada 

para o e-mail cadastrado no PDDE Interativo. Por isso, é fundamental que a direção escolar 

atualize seu cadastro. Essa escolha será a primeira a realizar-se na plataforma PNLD Digital. 

 

Doravante, o programa irá centralizar todas suas ações nessa nova plataforma.   

 

Há, portanto, dois movimentos: o primeiro de atualização cadastral no PDDE – Interativo e um 

segundo movimento de criação de um novo cadastro na plataforma SOUGOV.  Sugerimos 

priorizar, nos próximos dias, a atualização e verificação de senha do PDDE – Interativo e na 

sequência criar o cadastro no SOUGOV.  

  

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br
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Entrega de livros:  

Os Correios começaram a enviar a reposição para os Anos Finais e Ensino Médio (para os Anos 

Iniciais somente a partir de novembro).  

As escolas devem receber os livros e caso haja sobra ou não venham utilizá-los deverão 

obrigatoriamente ofertar em remanejamento.  

 

 

 

 
Equipe PNLD 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 


