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Informação 1: Resolução SE 82 – Substituições nas
classes de Suporte Pedagógico do Quadro do
Magistério
Para acessar a resolução SE 82, de 16/12/2013 clique aqui.

Informação 2: Oportunidade para professores de
inglês
II – São Paulo, 123 (237) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 17 de
dezembro de 2013

Oportunidade para professores de inglês
Professores de inglês da rede estadual podem participar de curso de aperfeiçoamento a
distância, realizado em parceria com a Cultura Inglesa. As inscrições devem ser feitas no
link http://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/teachers-links-reflexaoe-desenvolvimento-para-professores-de-ingles. O curso, com duração de 90 horas,
possibilita o desenvolvimento de práticas de leitura, escrita e expressão oral em inglês,
bem como a capacidade de planejar e organizar a ação docente. O início das aulas está
previsto para 18 de fevereiro. O professor interessado precisa ter concluído o módulo VI
de Língua Inglesa na Cultura Inglesa ou obter classificação superior ao módulo VI no teste
ou ainda ter pontuação acima de 650 pontos no Test of English for International
Communication. Além de serem professores da rede estadual, os candidatos precisam ter
licenciatura em inglês ou dupla licenciatura: inglês/português.

Informação 3: Matrizes Curriculares
A Diretoria de Ensino Região de Andradina solicita que as Matrizes Curriculares de todas
as séries/anos das Unidades Escolares sejam encaminhadas impreterivelmente até o dia
07/01/2013, haja vista que a atribuição de aulas só se concretizará após a homologação
das matrizes. O processo de atribuição terá início em 17/01/2014.
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Informação 4: Educação é parceria da Escola Digital
II – São Paulo, 123 (237) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 17 de
dezembro de 2013
Educação é parceira da Escola Digital
A Secretaria Estadual da Educação é uma das principais parceiras para a construção
da Escola Digital (http://escoladigital.org.br/). A plataforma inovadora reúne objetos
digitais de aprendizagem – videoaulas, games, animações, infográficos e mapas, entre
outros. Lançada nesta semana pelo Inspirare e Instituto Natura, a ferramenta tem como
principal objetivo facilitar a aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Grande parte das
1,2 mil peças disponíveis no portal foi selecionada por especialistas da secretaria com
base em critérios como compatibilidade com o currículo vigente e qualidade do
conteúdo. O material poderá ser utilizado para pesquisa por professores, estudantes e
pais interessados em participar do processo educativo dos filhos. A plataforma oferece
menu de objetos educativos digitais, classificados por série, disciplina, tema, tipo de
mídia, idioma, nível de acessibilidade para pessoas com deficiência, versões on-line e offline, entre outras especificidades. Além da Educação, a Escola Digital também tem
colaboração do Instituto Educadigital e da TIC Educa. Para enviar sugestões, o usuário só
precisa preencher um formulário na homepage.

Informação 5: Calendário Escolar - 2014
Reafirmamos a necessidade da devolutiva da proposta de Calendário Escolar 2014, com
RET/RAT e sugestões, impreterivelmente até 20/12/2013 (sexta-feira) para finalizarmos o
modelo de Calendário. Como não está contemplado no referido calendário as datas dos
Conselhos de Classes e Séries encaminhamos: 1º Bimestre - 30/04, 2º Bimestre - 08/08,
3º Bimestre - 10/10 e 4º Bimestre - 19/12. Para acessar o calendário clique aqui e a
resolução clique aqui.
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Informação 6: Enquete – Carteirinha dos alunos
Comunicados aos servidores públicos, que uma importante enquete está disponível no
Espaço do Servidor, trata-se da escolha do novo modelo da carteirinha dos alunos.
Contamos com a participação de todos. Para participar acesse o site
http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/site/Intranet/

Informação 7: Concurso Estadual PEB II - 2013
Solicitamos ampla divulgação para funcionários e interessados sobre etapas do Concurso
Público Estadual PEB II - 2013.
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