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Informação nº 01: Programa Novo Mais Educação – Diários de Classes
Essa informação é destinada apenas às unidades escolares que aderiram ao Programa Novo Mais
Educação.

O Diário de Classe, para as escolas participantes do Programa Novo Mais Educação, deverão
ser preenchidos pelos monitores das unidades escolares desde a data de início das
atividades, ou seja, lançar os conteúdos e frequências com datas retroativas.
Se uma determinada escola mudou de voluntário no decorrer do ano, o atual deverá lançar no
sistema, utilizando os relatórios das atividades preenchidos na ocasião.
Para as escolas que já são de Tempo Integral e não possuem mediadores e/ou facilitadores
(PEIs e ETIs), não necessitam preencher tais documentos no sistema do CAED.
Este diário tem por objetivo auxiliá-lo no acompanhamento das atividades do Novo Mais
Educação nas escolas. Estão disponíveis três campos que deverão ser preenchidos pelos
MEDIADORES e/ou FACILITADORES: Quadro de horários | Lançamento de conteúdo |
Lançamento de Frequência.
É importante lembrar que os diretores/articuladores poderão apenas acompanhar esses
lançamentos, visto que os lançamentos são de responsabilidade do mediador/facilitador.
Para que o mediador/facilitador acesse o sistema é necessário que tenha sido cadastrado
pelo diretor/articulador. Depois disso o acesso padrão é realizado utilizando os dados:
Link: http://novomaiseducacao.caeddigital.net/
Aba: Acesse o Sistema
Login: CPF (somente números)
Senha: CPF (somente números)
Caso os dados de acesso padrão acima não possibilitem o acesso, o
diretor/articulador deverá alterar a senha do mediador/facilitador Escolar.

NPE/EQUIPE PROGRAMAS MEC

Informação nº 02: Concurso de Música II – Vozes pela Igualdade de Gênero:
“#RespeitaAsDiferenças” - Segunda Fase
Chega ao fim a segunda fase do Concurso de Música II – Vozes pela Igualdade de Gênero:
“#RespeitaAsDiferenças”. Informamos que foram classificadas três produções na categoria
“Linguagem Musical: Composição de Letra e Música” para a fase estadual. Na terceira fase
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serão selecionadas as 10 finalistas que por fim, passarão por votação popular online, de 21 a
30 de novembro, de onde sairá a grande vencedora.
As três músicas classificadas na fase Diretoria de Ensino com os seus links de acesso no
Youtube são:
Título da Música: Vamos todos nos unir
AUTORIA: Tainara Cristina Vitorino, Guilherme Santos (EE Dr. Carlos Lima Dias)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=w3duovX3Prg&feature=youtu.be

Título da Música: Alternativo ou Congruente
AUTORIA: Emily Tassoni (EE Domingos Theodoro de Oliveira Azevedo)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-cNM8h7NHoU&feature=youtu.be

Título da Música: Cada cor tem seu lugar
AUTORIA: Luiza Vitória Veiga Alexandre Tavares (EE Prof. Moysés Horta de Macedo)
Nome do Grupo: NLJD
Link: https://www.youtube.com/watch?v=__nduihEBuQ&feature=youtu.be
Pelo respeito às mulheres – O Vozes pela Igualdade de Gênero foi lançado em 2016, como
forma de chamar atenção para a necessidade do enfrentamento à violência contra mulher, no
ano em que a Lei Maria da Penha completou uma década de existência. Neste ano,
participaram alunas e alunos das escolas estaduais, regularmente matriculados e frequentes
no Ensino Médio de curso regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), por meio de
adesão da escola.

NPE/EQUIPE DE CIÊNCIAS HUMANAS

Informação nº 03: Sala de Leitura: Portfólio 2017
Ao final dos trabalhos da Sala de Leitura no ano letivo 2017, como é sabido e de costume,
todos os Professores Gerenciadores devem enviar para o Núcleo Pedagógico, aos cuidados
do PCNP Sérgio, responsável pela SL, o Portfólio 2017 com os projetos e evidências da
realização dos mesmos. Solicitamos apoio junto ao Professor da Sala de Leitura, quanto à
produção e envio do material.
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O Portfólio poderá ser físico ou digitalizado e enviado até 10/12/2017. O PPT com as
informações de como montar um portfólio foi explanado na OT do dia 31/05/17 e enviado
posteriormente para os Professores Gerenciadores da Sala de Leitura.

NPE/ SALA DE LEITURA

Informação nº 04: Reunião de Estudo e Trabalho: Professor Coordenador
Pedagógico
Essa informação destina-se às escolas: E.E. Cardeal Leme, E.E. Cel. Batista Novais, E.E. Dr. Abelardo
César, E.E. Dr. Almeida Vergueiro, E.E. José dos Reis Pontes; E.E. Prof. Juca Loureiro, E.E. Prof.
Benedito Nascimento Rosa, E.E. Camilo Lellis, E.E. Profa. Joanna Di Felippe, E.E. Bairro Jaguari, E.E.
José Justino de Oliveira.

O Núcleo Pedagógico e Supervisão de Ensino convidam os Professores Coordenadores das
unidades escolares E.E. Cardeal Leme, E.E. Cel. Batista Novais, E.E. Dr. Abelardo César,
E.E. Dr. Almeida Vergueiro, E.E. José dos Reis Pontes; E.E. Prof. Juca Loureiro, E.E. Prof.
Benedito Nascimento Rosas, E.E. Prof. Camilo Lellis, E.E. Profa. Joanna Di Felippe, E.E.
Bairro Jaguari e E.E. José Justino de Oliveira para participar da Reunião de Estudo e
Trabalho na E.E. Prof. Juca Loureiro, em Espírito Santo do Pinhal, dia 17/11/2017 às 9h.
Em continuidade às ações realizadas durante o encontro do dia 27/10 e partindo da premissa
que o trabalho pedagógico deve renovar-se e alcançar novos resultados, são objetivos
também para este encontro: refletir sobre o papel do Professor Coordenador como formador;
identificar mecanismos que subsidiem suas ações para apoio aos professores; implementar
estratégias que contribuam para melhor gerenciamento da sala de aula, a partir do
Planejamento.
Para subsidiar a dinâmica das atividades do encontro, solicitamos que cada coordenador
leve consigo, materiais de estudos para o planejamento da formação a ser aplicada em
reuniões escolar.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a PCNP Ethel pelo telefone (19) 3638-0338 ou email ethelmenezello@gmail.com

NPE/EQUIPE DE CIÊNCIAS HUMANAS
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Informação nº 05: Compartilhando boas práticas: E.E. José Theodoro de
Moraes promove “Semana Cultural”
A Escola Estadual José Theodoro de Moraes abriu suas portas à comunidade para
comemorar os 70 anos de existência do prédio escolar na semana de 16 a 20 de outubro de
2017.
Com o lema “Orgulho de ser JTM” a semana foi muito produtiva, pois os alunos foram
agraciados com a presença de ex-estudantes que trouxeram mensagens valiosas sobre a
importância da Educação e a valorização do Ensino Público, que fizeram deles os grandes
profissionais que são hoje. Arlene Padrão, Susana Símon, José Carlos Germano, Jerônimo
Gomes e a equipe do Conselho Tutelar de Aguaí completaram o círculo de palestras
proporcionadas aos alunos.
Nos dias 19 e 20 os alunos puderam expor e apresentar seus trabalhos na “I Feira Cultural”
que foi divulgada inclusive pela TV União, (São João da Boa Vista). O projeto foi desenvolvido
por toda equipe escolar e a riqueza, qualidade dos trabalhos e dedicação dos alunos aos
visitantes chamaram a atenção de todos que participaram.
Belíssimas obras artísticas, produções textuais e musicais, experiências científicas, reflexões,
pesquisas, jogos e brincadeiras que partiram do currículo trabalhado com os alunos, foram
algumas das exposições que os visitantes puderam apreciar.
Com esse projeto a escola pôde refletir e mostrar sua importância educacional para a
comunidade homenageando professores, alunos, equipe gestora e funcionários que
trabalham com dedicação para a formação de um cidadão pleno em nossa sociedade.
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Informação nº 06: Compartilhando boas práticas: Sala de Leitura “EE Profª
Stella Couvert Ribeiro”
A equipe da escola “EE Profª Stella Couvert Ribeiro”, de São José do Rio Pardo, entre outros
propósitos, busca fomentar debates e discutir sobre valores humanos. E, através da parceria
entre Sala de Leitura e Professores de Língua Portuguesa, realizaram o estudo literário com o
objetivo de incentivar a leitura de fruição, refletindo sempre a respeito dos comportamentos
em sociedade.
Por estarmos vivenciando um período bastante conturbado, onde o panorama mundial
apresenta falta de princípios, violência e tristeza, a equipe idealizadora da “Nona Coletânea
de Poesias”, optou por realizar diversas provocações envolvendo solidariedade, levando os
educandos a pensarem no que realmente falta em nosso mundo: a presença cada vez menor
dos valores humanos. Os alunos produziram poemas abordando temas como: solidariedade,
educação, esperança, amizade, amor ao próximo, paz, liberdade, honestidade, sonho, vida,
resiliência, entre outros.

Informação nº 07: Concurso Desafios Sustentáveis - Biomas do Estado de
São Paulo: desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis
De acordo com o resultado do Concurso Desafios Sustentáveis - Biomas do Estado de São
Paulo: Desenvolvimento de aplicativos para dispositvos móveis, gostaríamos de agradecer o
empenho e dedicação de todas as escolas participantes.
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Informamos que estamos entre os dez aplicativos finalistas do Estado de São Paulo. O nome
aplicativo que está representando a Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista é
BIO GEEK da EE Moyses Horta de Macedo (IMAGEM ABAIXO).
O vencedor será aquele aplicativo que for mais votado pela internet (CRE Mário Covas)
ou

diretamente

pelo

link

a

seguir:

https://sed.educacao.sp.gov.br/VotacaoOnline/VotacaoDesafiosSustentaveis até a data de
20/11.

Contamos com a colaboração de todos para ampla divulgação e votação.
NPE/ EQUIPE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Informação nº 08: Agendamento de Entrevista para Credenciamento do
Programa Ensino Integral
Professores e gestores pré-classificados que se inscreveram para o credenciamento do
Programa Ensino Integral, deverão fazer o agendamento da entrevista na plataforma da
Secretaria Escolar Digital no link https://sed.educacao.sp.gov.br/. Para ter acesso a agenda
disponível, o interessado deverá entrar com login e senha, clicar em Credenciamento
Programa Ensino Integral – Agendar Entrevista.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS que deverão ser apresentados pelo candidato no
momento da entrevista:
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1- Cópia de Cédula de Identidade (RG);
2- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3- Impressão de telas do sistema GDAE, na funcionalidade “Inscrição para Atribuição de
Aulas” em tamanho legível, constando dados gerais, dados pessoais e situação funcional (3
telas);
4- Atestado de Frequência (AF) dos últimos três anos, considerados até 30/06/2017
(documento deverá ser solicitado na escola sede do cargo ou função);
5- Documentos que comprovem as informações de titulação/formação fornecidas na etapa de
inscrição, a saber: Cópia do Diploma de licenciatura e respectivo Histórico Escolar;
6- Professor Readaptado, apenas para atuação em Sala/Ambiente de Leitura: cópia do rol de
atividades previstos pelo CAAS;
7- Caso não se comprove algum dado ou informação prestada no momento da inscrição, o
candidato não será credenciado para atuar no Programa Ensino Integral.
Dúvidas, favor ligar para a Supervisão de Ensino (3638-0352) ou Núcleo Pedagógico (36380347).
NPE/ SUPERVISÃO DE ENSINO

Informação nº 09: 17º edição do Prêmio Construindo a Nação
De Acordo com o regulamento da 17º edição do Prêmio Construindo a Nação, este ano
denominado “OS GRÊMIOS NOS MUNICÍPIOS – PRÁTICAS TRANSFORMADORAS”.
Gostaríamos de agradecer as escolas : EE Coronel Cristiano Osório De Oliveira e
EE Professor Francisco Dias Paschoal por se inscreverem no Prêmio Construindo a
Nação 2017. Os trabalhos foram de excelente qualidade e refletem o fortalecimento da
gestão democrática, por meio da participação dos estudantes na vida escolar, com o apoio da
Diretoria de Ensino.
Informamos que o trabalho vencedor do prêmio em 2017 foi, pelo 3º ano consecutivo, de
uma escola pública do estado de São Paulo, desta vez o 1º lugar foi para uma Equipe
gremista da DE Ourinhos.
Um forte abraço a todas as equipes envolvidas.
NPE/COMISSÃO DE GRÊMIOS DA DIRETORIA DE ENSINO
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AGENDA SEMANAL
Dias

13/11

AÇÕES

Entrevistas para
credenciamento
PEI
(atenção
ao
agendamento)

Vídeo
conferência
“Diálogo sobre
a Deliberação
CEE nº 155/17”
das 14h00 às
16h00
Link de acesso:
www.rededosab
er.sp.gov.br

14/11

15/11

Turmas
ACD –
Encerrame
nto do
prazo para
coleta das
turmas no
GDAE e
digitação
das aulas
no sistema

Entrevistas
para
credenciam
ento PEI
(atenção ao
agendamen
to)

16/11

17/11

Entrevistas
para
credenciam
ento PEI
(atenção ao
agendamen
to)

COMEMORAÇÃO
CÍVICA
PROCLAMAÇÃO
DA REPÚBLICA

Entrevistas
para
credenciam
ento PEI
(atenção ao
agendamen
to)
Reunião de
Estudo e
Trabalho:
Professor
Coordenador
Pedagógico.
Público Alvo:
Ver
informação 4
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