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Informação nº 01: “A EJA na Rede”: série de videoaulas disponível para
acesso na Rede do Saber
Essa informação é destinada apenas às unidades escolares que possuem turmas de Educação de
Jovens e Adultos e escolas vinculadoras das classes mantidas nas unidades prisionais.

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e o Núcleo de Inclusão Educacional
(NINC) produziram uma série de videoaulas denominadas “A EJA na Rede”. A iniciativa
tem como objetivo abordar alguns temas relativos à modalidade Educação de Jovens e
Adultos (EJA) que possam subsidiar as equipes pedagógicas das Diretorias de Ensino e das
Unidades Escolares (Supervisão de Ensino, PCNP e PC) nos momentos e espaços
descentralizados de formação docente – em especial, nas Aulas de Trabalho Pedagógico
Coletivo (ATPCs).
A série dialoga com os diversos públicos da EJA, como escolas regulares, CEEJAs, unidades
prisionais, da Educação Especial, indígenas e quilombolas, e está disponível para livre
acesso na videoteca da Rede do Saber por meio de links. Confira os temas na lista a seguir:
• A EJA na Rede
• Desafios da Alfabetização na EJA
• Turmas Multisseriadas
• Desempenho escolar na EJA
• Diretrizes curriculares para a EJA
• Metodologia e estratégias de ensino
• Como aprende o aluno jovem e adulto
• EJA na Educação Especial
• EJA na Educação Especial - DA, DV e DF
• Diretrizes para EJA em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais
• Diretrizes para EJA Indígena
• Diretrizes para EJA Quilombola
É importante ressaltar que os temas foram tratados nas videoaulas de forma concisa, em
função do formato do recurso, o que possibilitará às Diretorias de Ensino e Escolas
selecionarem, de acordo com o seu contexto e necessidades, as temáticas de seu interesse.
Ressaltamos que é fundamental que as escolas divulguem amplamente esse material junto
aos seus professores que lecionam para turmas de EJA, incluindo escolas vinculadoras das
classes mantidas nas unidades prisionais.

NPE/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Informação nº 02: Nova escolha do Livro Didático de Arte/Ensino Médio –
PNLD 2018
Por recomendação do MEC, foi cancelada a escolha do componente Arte para o Ensino Médio
realizada no período de 28 de agosto a 06 de setembro. A escolha das demais disciplinas do
PNLD 2018, realizada no mesmo período, permanece inalterada. A nova escolha do PNLD
2018 - Arte será realizada de 14 a 20 de novembro de 2017, no Sistema PDDE Interativo.
Se a escola não acessar o sistema ou não gravar a escolha, serão encaminhados,
compulsoriamente, um dos títulos constantes no Guia de Livros Didáticos. O acesso ao Guia e
demais orientações quanto aos procedimentos de escolha do PNLD 2018 estão disponíveis no
portal do FNDE: www.fnde.gov.br (Programas/Programas do Livro/Livro Didático/Escolha
PNLD 2018 Componente Arte).
Para maiores esclarecimentos, entre em contato por e-mail pcop.luiz@gmail.com .

NPE/PNLD

Informação nº 03: Desafios Sustentáveis: aberta votação online para eleger
o melhor aplicativo

Está aberta a votação online para eleger a melhor ideia de aplicativo desenvolvido por estudantes da
rede para a conservação e preservação dos biomas paulistas. Até 20 de novembro, toda a
comunidade escolar é convidada a votar no melhor “app” do concurso “Desafios Sustentáveis –
Biomas do Estado de São Paulo” - uma iniciativa das secretarias da Educação e do Meio Ambiente, da
Polícia Ambiental, em parceria com o Google e a Microsoft.
São 10 finalistas que representam as escolas de Adamantina, Barretos, Catanduva, Jacareí, Miracatu,
Mogi das Cruzes, São Paulo, São João da Boa Vista e Taquaritinga.
Para a escolha dos apps finalistas, especialistas avaliaram: pertinência entre o aplicativo e o tema
proposto (qualidade, criatividade, originalidade); a experiência do usuário (facilidade de uso, design e
funcionalidades); e o impacto na comunidade escolar (potencial de promoção de atuação conjunta
entre sociedade e Estado).
Os alunos responsáveis pelos três aplicativos mais votados serão premiados com notebooks e
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workshop de desenvolvimento de aplicativos. Os vencedores serão conhecidos até 24 de novembro. A
votação

está

disponível

no

link:

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

NPE/ EQUIPE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Informação nº 04: 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:
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
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Informação nº 05: I Encontro Paulista de Grêmios
Nos dias 25 e 26 de outubro, alunos gremistas da escolas EE Cel. Joaquim José, EE
Francisco Eugênio de Lima, EE Profa Zenaide Pereto Ribeiro Rocha, EE Prof. Benedito
ferraz Bueno, EE Dr. João Gabriel Ribeiro e EE Dep. Eduardo Vicente Nasser,
representando todos os Grêmios Estudantis da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista,
participaram do 1º Encontro Paulista de Grêmios, que aconteceu na cidade de Baurú.
O encontro reuniu 400 estudantes das escolas de todo o Estado, com o objetivo de promover
o intercâmbio entre Grêmios Estudantis, de forma a compartilharem as suas experiências e
criarem novas iniciativas.
Agradecemos a participação todos os envolvidos neste encontro e aproveitamos para reforçar
a importância das escolas no fortalecimento de seus grêmios, incentivando o protagonismo
juvenil e a gestão democrática.

Socialização dos Grupos de Trabalho –
Compartilhamento e criação

Grupos de Trabalho – Propostas para o
Grêmio Estudantil

Grupo representante da Diretoria de Ensino de São
João da Boa Vista

Grupos de Trabalho – Propostas para o Grêmio
Estudantil
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AGENDA SEMANAL
Dias

20/11

AÇÕES

Sala de
Leitura:
Portfólio 2017

21/11

22/11

23/11

24/11

Sala de
Leitura:
Portfólio
2017

Sala de
Leitura:
Portfólio
2017

Sala de
Leitura:
Portfólio
2017

Sala de
Leitura:
Portfólio
2017

Entrevistas
para
credenciame
nto PEI
(atenção ao
agendament
o)

Entrevistas
para
credenciam
ento PEI
(atenção ao
agendamen
to)

Entrevistas
para
credenciam
ento PEI
(atenção ao
agendamen
to)

Data final para
escolha
do
Livro Didático
de Arte/Ensino
Médio – PNLD
2018

Data final da
votação online
para eleger o
melhor
aplicativo
Desafios
Sustentáveis

Entrevistas
para
credencia
mento PEI
(atenção ao
agendament
o)
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