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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 06 de 21/02/2018 

 

 

Mensagem: “É preciso ser um realista para descobrir a realidade. É preciso ser um 
romântico para criá-la”. 

 
 (Fernando Pessoa) 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2018 

Informamos que no período de 15/02 a 28/02/2018 estarão abertas as 
inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, categorias 
Mirim e Infantil 2018. 

Os ofícios devem ser encaminhados para o setor de Protocolo da DER Leste 
4, aos cuidados do Núcleo Pedagógico, até o dia 28/02/2018. 

 Mais informações, entrar em contato com o Prof. Waldemar - PCNP de 
Educação Física no Núcleo Pedagógico, telefone 2082-9758. 
 
RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DO CADERNO DO ALUNO VOL. 1 
 Senhores Diretores 

Solicitamos que nos seja informado em caráter de urgência, os quantitativos 
referentes às sobras, e ou, a necessidade de reserva técnica do Caderno do Aluno, 
volume 1, para que possamos proceder o remanejamento deste material entre as 
Unidades Escolares, e se necessário solicitar complementação aos responsáveis, na 
SEE. 

Por essa razão, necessitamos que esses dados nos sejam enviados, para o e-
mail delt4npe@educacao.sp.gov.br até o dia 27/02/2018, impreterivelmente. 
 
RESERVA TÉCNICA – LIVROS DIDÁTICOS – ANOS FINAIS 
 Tendo em vista que os números de livros didáticos, existentes nas Unidades 
Escolares, nem sempre se ajustam à demanda de um ano para outro, algumas 
escolas sempre precisam de reserva técnica. Por essa razão, solicitamos que nos 
seja informado à existência de reserva técnica de livros didáticos para os Anos 
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Finais, mesmo se não forem do PNLD mais atual, contudo os livros devem estar em 
perfeitas condições de uso. 
Atenção: A EE Romeu Montoro necessita com urgência de 40 livros de Língua 
Portuguesa para o 6º ano (não tem preferência de editora). 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 2ª MOSTRA DE DANÇA – 2018 DA DIRETORIA DE 
ENSINO REGIÃO LESTE 4 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4, por meio do Núcleo Pedagógico, 
convida todas as Unidades Escolares, de todos os segmentos a participarem da 2ª 
Mostra de Dança – 2018. 
 As inscrições deverão ser realizadas no período de 20/02/18 à 09/03/18. E 
a data prevista de realização da Mostra é 08/06/18. 
          Para participar, a Unidade Escolar deve ler o REGULAMENTO e preencher a 
ficha de inscrição no final do mesmo e entregá-la no setor do protocolo na 
Diretoria.  

Mais informações ou dúvidas, entrar em contato com Prof. Sabino e Prof. 
Waldemar, no Núcleo Pedagógico – Telefone: 2082-9774/9758.  
 
FÓRUM DAS ESCOLAS – EDUCAÇÃO ESPECIAL – MARÇO 2018 
 Senhores Diretores 

Informamos que acontecerá no próximo dia 06/03/2018, CAPS Infanto 
Juvenil Sapopemba, o Fórum das Escolas da região de Sapopemba. 
            Solicitamos o comparecimento dos Professores Coordenadores das 
Unidades Escolares, abaixo relacionadas, munidos de relatório Pedagógico. 
Local: CAPS Infanto Juvenil Sapopemba 
Horário: 8h 
Endereço: Rua David de Melo Lopes Vila Cardoso Franco. 
➢ Victor – Arthur – Jandyra – Bindo – Farão – Liberato - Aroldo e Emir. 

No QUADRO constam informações das respectivas escolas. 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato, com Prof.ª Tânia – Diretora do 

NPE, fone 2082 9752. 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
 
CALENDÁRIO ESCOLAR 

Senhor (a) Diretor (a)/ Gerente de Organização Escolar, mediante aprovação 
do Conselho de Escola, a digitação do Calendário na SED deverá ocorrer até 23/02.  

Ao disponibilizar o supracitado Calendário, o Supervisor de Ensino deverá ser 
comunicado do fato para que seja dada continuidade ao fluxo de homologação.  

Para esclarecimentos e orientações, acesse:    CALENDÁRIO ESCOLAR, 
TUTORIAL e EVENTOS. 
  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-i-regulamento-2-mostra-de-dana-2018.pdf
tel:2082.9774
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-ii-quadro-estadual-maro-2018.xls
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-iii-faq-calendrio-escolar.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-iv-tutorial-calendrio-escolar.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-v-eventos-2018.xlsx
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CONSELHO DE ESCOLA 
Pertinente ao Conselho de Escola, orientamos que a Fundamentação legal 

para o Conselho de Escola consta no artigo 95 do Estatuto do Magistério (Lei 
Complementar 444/85). A eleição dos membros deve ser realizada durante o 
primeiro mês letivo, ou seja, em fevereiro de 2018. Ressaltamos que os 
representantes de cada segmento devem ser eleitos pelos pares em voto direto. O 
Diretor convoca todas as assembleias. As Assembleias para a escolha dos 
respectivos representantes devem ser distintas, ou seja: 

• Uma assembleia para a escolha dos funcionários; 
• Uma assembleia para a escolha dos professores; 
• Uma assembleia para a escolha dos alunos; 
• Uma assembleia para a escolha dos pais. 

Reiteramos ainda que a eleição de cada segmento deve ser registrada em 
ATA própria, e colada no livro de ATAS de Reunião de Conselho de Escola, com a 
identificação e assinatura de todos os participantes, devendo também ser afixada 
em local visível para toda a comunidade escolar. 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 


