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

27/10/2022 

 

REDE Nº 158      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: AJUSTE MANUAL DAS COLETAS DAS CLASSES - EJA 
 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino, convoca os GOE – Gerente de Organização Escolar, das 

unidades escolares com tipo de Ensino EJA, para ajuste manual das coletas de classe do Itinerário 

Formativo, a ser realizada de forma presencial conforme segue: 

 

· AMÉRICO BRASILIENSE, Dr. 

· CLOTHILDE MARTINS ZANEI, Profª 

· FIORAVANTE ZAMPOL 

· FRANCISCA HELENA FURIA II, Profª 

· JOÃO BAPTISTA MARIGO MARTINS 

· JOSÉ HENRIQUE PAULA E SILVA, Prof. 

· LACERDA FRANCO, Senador 

· NELSON PIZZOTTI MENDES, Prof. 

· PARQUE MARAJOARA II 

· PAULO EMÍLIO SALLES GOMES 

· RUBENS MOREIRA DA ROCHA, Prof. 

· WANDA BENTO GONÇALVES 

 

Data: 01/11/2022 (3ª feira). Horário: 09.00 às 12.00hs. 

 

Observações: Na impossibilidade da presença do(a) GOE, poderá comparecer o(a) substituto(a) 

ou funcionário(a) que execute a atividade de matrícula; 

Trazer as seguintes informações; 

- Ofício encaminhado por e-mail nos dias 20/09 e 26/10, relação dos alunos da PMSA para o 1º 

termo de 2023; - Relação dos alunos do 1º termo de 2022 que constam na SED; 

Local: Diretoria de Ensino de Santo André, Sala de Videoconferência, Rua Das Figueiras 1245 – 

Bairro Jardim – Santo André. 

 

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

ASSUNTO 02: REDUÇÃO DO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO DAS CONTAS GOOGLE 
@PROF E @AL  

 
Diante da nova política global de armazenamento Google Workspace for Education 

Fundamentals, que institui limite de armazenamento compartilhado entre os membros do 

domínio administrativo da organização, demos início a um processo de redução do uso de 

armazenamento da SEDUC- SP. Atualmente, o domínio pedagógico da rede estadual de educação 

(@al.educacao.sp.gov.br e @prof.educacao.sp.gov.br) apresenta grande volume de armazenamento 

em utilização, o que o coloca em vias de atingir o limite disponibilizado pela empresa Google 

LLC. Logo, é necessário que todas as contas institucionais reduzam seu uso de armazenamento 

nas plataformas em nuvem Google (Drive, E-mail, Fotos e Drives compartilhados).   

 

A nova política de armazenamento a ser adotada pela SEDUC-SP prevê um armazenamento 

limite de 20 GB por conta institucional – podendo esse valor ser variável, a depender das 

necessidades do departamento ou setor. 

 

Assim, solicitamos que todos os servidores verifiquem suas contas Google de e-mail, Drive e 

Fotos, para que se adequem ao limite de 20 GB de armazenamento, ATÉ O DIA 

25/11/2022. Lembramos que o uso do espaço em Drive se destina, principalmente, ao 

armazenamento de documentos que ainda estão em produção e edição, devendo esses serem 

salvos em pasta de rede, após finalizados. Ressaltamos que a rede local é o espaço oficial da 

SEDUC-SP para o armazenamento de arquivos institucionais, existindo backup diário da rede, 

para maior segurança dos arquivos e dados nela salvos. No mais, lembramos que todos os 

servidores da SEDUC-SP contam com armazenamento em OneDrive, vinculado à conta de e-mail 

Microsoft (@aluno e @ professor), com capacidade de 5TB. O armazenamento em OneDrive pode 

ser utilizado para backup de arquivos existentes no computador dos servidores. Para tanto, basta 

que se mantenha ativo o backup da conta OneDrive, a fim de que se tenha registro de todo o 

histórico de utilização e alteração dos documentos. 

 

Contamos, assim, com a compreensão e colaboração de todos, para que o uso de 

armazenamento das contas institucionais seja reduzido para o limite de 20GB, até o dia 

25/11/2022. Após essa data, a SEDUC- SP reserva-se o direito de excluir os conteúdos 

armazenados que, reunidos, superem os 20GB previamente mencionados, a fim de permitir a 

adequação aos limites impostos pela empresa Google LLC. 

Ivanildo Fernandes 

PEC – Tecnologia 

 

 

http://al.educacao.sp.gov.br/
http://prof.educacao.sp.gov.br/
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Governo do Estado de São Paulo  
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ASSUNTO 03: CURSO PLATAFORMA PROA (ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO) 
 

 

O Instituto PROA, parceiro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, está com 

inscrições abertas para preparação on-line e gratuita para o mercado de trabalho. São 4.500 

vagas para jovens de 17 a 22 anos que estão cursando ou concluíram a 3ª série do 

Ensino Médio em escolas públicas. 

O curso tem 100 horas de duração e está dividido em cinco módulos, que preparam os 

estudantes para o primeiro emprego. Os temas são: autoconhecimento, planejamento 

de carreira, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. São 7h30min de aulas 

on-line por semana, cerca de 1h30min por dia, além de encontros remotos mediados por tutores. 

 

O processo seletivo para o curso da Plataforma PROA vai até o dia 12 de dezembro. Para 

participar, é necessário realizar a inscrição no site (https://plataforma.proa.org.br/) e passar por 

três etapas: primeiro, o jovem faz o cadastro, depois responde a um teste básico de Língua 

Portuguesa e Raciocínio Lógico e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos 

dados pessoais para realizar a matrícula no curso. As aulas on-line terão início no dia 16 de 

janeiro de 2023.  

Curso Plataforma PROA  

 

Inscrições no link https://plataforma.proa.org.br/ 

Término das Inscrições: 12 de dezembro  

Número de vagas para o Estado de São Paulo: 4500 

Início do curso: 16 de janeiro de 2023 

Núcleo Pedagógico 

https://plataforma.proa.org.br/
https://plataforma.proa.org.br/

