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

21/10/2022 

 

REDE Nº 155      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: COLETÂNEA ENEM 
 

Foi disponibilizada à rede a “Coletânea ENEM”. Este caderno do estudante não constitui 

instrumento avaliativo, mas um recurso que deve servir a outras dimensões pedagógicas. Além 

de engajar o envolvimento de estudantes e professores no ENEM, pretende-se que esse material 

possibilite um olhar reflexivo sobre as competências exigidas no instrumento de avaliação 

nacional, além de promover a familiarização com os temas e habilidades exigidas no Exame 

Nacional.  

 

Destina-se à terceira série do Ensino Médio e envolve todos os componentes curriculares 

do segmento, sendo entregue em formato impresso, otimizando sua utilização como mais 

um apoio ao trabalho pedagógico do professor. A depender de cada unidade, a escola 

pode ou não organizar dois dias de aplicação ao estilo ENEM, independente se o estudante 

participa ou não da edição do Exame em 2022. Os resultados são para estudo exclusivo do 

professor e sua atuação em classe, não sendo objeto de coleta ou monitoramento da Seduc.  

Em tempo, esclarecemos que o gabarito correspondente a este caderno será disponibilizado 

na intranet na próxima semana.  

 

ATENÇÃO: Pedimos, por favor, que as Unidades Escolares de Ensino Médio que ainda não 

retiraram os cadernos, que venham retirá-los com urgência aqui na Diretoria de Ensino. 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico 

 

ASSUNTO 02: DIA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE 2022 

 

Em 21 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Alimentação na Escola, esse dia foi criado para 

ressaltar a importância das ações voltadas para a educação alimentar e nutricional dos 

estudantes de todas as etapas da Educação Básica. 

 

O Departamento de Alimentação Escolar (DAESC), visando ampliar permanentemente o conceito 

de alimentação saudável e necessária para promoção de saúde e qualidade de vida, de forma a 

fortalecer os laços que unem a escola, o estudante e toda a comunidade no processo de ensino 



 

 
  
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 2                           

 

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

e aprendizagem efetivo, vem por meio deste informar às escolas estaduais sobre o tema do Dia 

Nacional da Alimentação na Escola, bem como, propor sugestões de atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional. 

 

Portanto, para o "Dia Nacional da Alimentação na Escola de 2022”, solicitamos que as 

Unidades Escolares participem com o mesmo entusiasmo de sempre, abordando o seguinte 

tema: “Sal, açúcar e gordura: os excessos da alimentação atual”. 

 

Para embasar e auxiliar na elaboração das atividades que poderão ser desenvolvidas nesta 

semana, a equipe técnica de nutricionistas do DAESC, compartilha alguns conteúdos no link a 

seguir: https://drive.google.com/drive/folders/1PWOpfRYUPyIHLhWp8G8_jdmr0GxR7Vcr 

Solicitamos que as escolas registrem as atividades e nos encaminhem por e-mail até o dia 

04/11/2022. Os materiais poderão ser encaminhados às equipes do DAESC, através do endereço 

eletrônico daesc.cenut@educacao.sp.gov.br e daesc.cepae@educacao.sp.gov.br 

 

Fernando Ramos- PEC Educação Física 

Sueli Murback- PEC Educação Física 

Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 03: APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA ATÉ 31/10 
 

Na rede nº 131 de 08/09/2022 foi comunicado as escolas sobre os prazos de aplicação da 

Avaliação de Fluência Leitora 2022. O Prazo para aplicação da mesma foi ampliado para o dia 

31/10/2022. Até o momento as escolas abaixo relacionadas se encontram com o índice de 

aplicação em 0% (sequer iniciaram a aplicação) ou estão com índices baixíssimos de 

aplicação.  Recomendamos as Equipes Gestoras das escolas abaixo relacionadas que se 

mobilizem para aplicação da Avaliação, visto que o prazo para aplicação se encerra na próxima 

semana e a aplicação da prova não é opcional.   

  

Homero Thon ( Anos Iniciais – 0%)  

Beneraldo de Toledo Piza (0%)  

Celso Augusto Daniel (0%)  

Gabriel Gonçalves (4%)  

Inah de Melo (4%)  

Joaquim Lúcio Cardoso filho (0%)  

Luiz Lobo Neto (0%)  

Maria de Loures Guimarães (0%)  

https://drive.google.com/drive/folders/1PWOpfRYUPyIHLhWp8G8_jdmr0GxR7Vcr
mailto:daesc.cenut@educacao.sp.gov.br
mailto:daesc.cepae@educacao.sp.gov.br
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Parque Marajoara II (0%)  

Percio Puccini (0%)  

 Ivanildo Fernandes  

PEC - Tecnologia 

 

 


