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

02/09/2022 

 

REDE Nº 128      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS – INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA 
EQUIPE PEI 
 

Para apoiar o acompanhamento das escolas e da implementação do Programa Ensino Integral 

(PEI) será utilizado como suporte os instrumentos de apoio à gestão escolar. Estes instrumentos 

são compostos por um conjunto de questionários com aplicação periódica, cujas respostas 

compõem os painéis de indicadores. 

 Os questionários referentes ao 1º semestre de 2022 serão aplicados para as escolas PEI com 

atendimento aos Anos Finais e/ou Ensino Médio entre os dias 31/08/2022 e 09/09/2022. 

Devem responder: 1) Estudantes em jornada integral; 2) Professores em Regime de Dedicação 

Exclusiva e 3) Trio Gestor + Supervisores.  

Os instrumentos foram propostos para auxiliar o trabalho de acompanhamento realizado e sua 

utilização não é obrigatória. Caso opte por realizar o acompanhamento estruturado pelos 

instrumentos disponibilizados, é necessário saber que: 

 • Os questionários estão disponíveis na SED para os perfis Diretor(a), Coordenador de Operação 

Escolar, Professor(a) e Estudante das escolas que atendem Anos Finais do Ensino Fundamental 

e/ou Ensino Médio. É possível identificá-lo pelo nome “Questionário Semestral no menu Serviços 

Escolares”.  

• Recomendamos que o questionário disponível no perfil do(a) Diretor(a) e Coordenador de 

Operação Escolar seja preenchido em conjunto com o(a) Supervisor(a) e integrantes da gestão. 

Esta é uma ótima oportunidade para promover o diálogo sobre as práticas da unidade escolar. • 

Caso seja necessário corrigir ou alterar alguma resposta, o questionário pode ser respondido 

novamente. O sistema gravará o último preenchimento.  

• Os Diretores, Supervisores e Dirigentes poderão acompanhar em tempo real o número de 

respondentes dos questionários. Tanto os questionários quanto os painéis de indicadores são 

disponibilizados na SED, de acordo com o perfil do usuário (estudante, professor ou gestor).  

Para acessar e preencher os questionários, basta clicar no menu Serviços Escolares e, em 

seguida, “Questionário 1º Semestre”. 

 Para consultar a versão em PDF dos questionários, utilize os links a seguir:  

• Gestores (https://drive.google.com/file/d/1x4uDnKjotVqk8RYan7CDaDixFD0oErsQ/view)  

• Professores (https://drive.google.com/file/d/1Uw-fIb_9fOO5DIONGr7pCdYx4fdXbr7B/view)  

• Estudantes (https://drive.google.com/file/d/1452pxnK7jHLsM6RWh9E3njkkXWujE4NR/view)  

https://drive.google.com/file/d/1x4uDnKjotVqk8RYan7CDaDixFD0oErsQ/view
https://drive.google.com/file/d/1Uw-fIb_9fOO5DIONGr7pCdYx4fdXbr7B/view
https://drive.google.com/file/d/1452pxnK7jHLsM6RWh9E3njkkXWujE4NR/view
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Governo do Estado de São Paulo  
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

 
Equipe PEI 

                                     Supervisão Educacional 

 

 

ASSUNTO 02: OLIMPÍADA DE QUÍMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OQSP, EDIÇÃO 
2023 
 

Informamos que a inscrição online para a Olimpíada de Química do Estado de São Paulo 

– OQSP, edição 2023 se encontra aberta de 11/07/2022 a 02/10/2022, podendo ser realizada 

pelos Representantes e/ou Professores Responsáveis das escolas, bem como individualmente, 

pelos próprios estudantes, através dos seguintes links: 

 

Representantes:  

https://app.obquimica.org  

 

Estudantes:  

https://sp.inscricoes.obquimica.org 

 

Ressaltamos que não há limite de inscrições e podem participar desta Seletiva, estudantes 

do 9º ano do Ensino Fundamental, 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e estudantes do 4° ano do 

Ensino Técnico, regularmente matriculados em escolas particulares e públicas do Estado de São 

Paulo. O resultado para São Paulo será divulgado após o dia 21 de novembro de 2022 no site da 

OQSP. 

O objetivo da iniciativa é descobrir jovens com talento e aptidões para o estudo da 

Química, estimulando [1] os a se engajar em atividades de ensino, pesquisa e extensão nessa 

área e áreas afins, bem como selecionar estudantes para participar da Prova da Fase II-Final da 

OQSP 2023 e posteriormente representar São Paulo na Fase III da Olimpíada Brasileira de 

Química-OBQ 2023. Confira o Regulamento, orientações para inscrição e demais informações no 

link. Solicitamos apoio na divulgação e atenção aos prazos de inscrição.  

Para mais informações, entrar em contato no seguinte e-mail: 

 coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 
Rogerio Scarpitta - PEC 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

https://app.obquimica.org/
https://sp.inscricoes.obquimica.org/
mailto:coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.b
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ASSUNTO 03: MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS NO ANO DE 2023 
 

Divulgamos aos docentes a abertura do Processo de seleção de candidatos aos cursos de Mestrado, Doutorado 

e Doutorado Direto do Programa Interunidades em Integração da América Latina PROLAM/USP, turmas 

ingressantes no ano de 2023. Segue cronograma de Seleção: 

 • Período de inscrições: 03/10/2022 a 07/10/2022, acesse o link: https://forms.gle/jfZz5BmQ48b1RvjC7.  

• Das vagas encontra-se disponível na página na internet PROLAM/USP (www.prolam.usp.br). • Resultado da 

prova: até 18/11/2022. 

 • A lista dos candidatos aprovados será divulgada, em dezembro/2022, na página web do 

PROLAM/USP(www.prolam.usp.br). 

 • Os interessados devem ter graduação completa. Para se candidatar, é preciso acessar o edital disponível no 

PROLAM/USP (www.prolam.usp.br). 

 

Obs. Os docentes contemplados não terão dispensa de ponto para cursar o Mestrado e/ou Doutorado. Para 

mais informações acessar o edital no link: http://www.prolam.usp.br/ 

 

Para mais informações acessar o edital no link: http://www.prolam.usp.br/ 

 

 
Gabriela Cristina De Carvalho - PEC Ciências da Natureza 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://forms.gle/jfZz5BmQ48b1RvjC7
http://www.prolam.usp.br/
http://www.prolam.usp.br/
http://www.prolam.usp.br/
http://www.prolam.usp.br/

