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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 07 de 28/02/2018 

 

 

Mensagem: “O aluno é como uma pequena semente, deve ser plantada e cuidada 

para germinar e dar bons frutos. O professor é como o agricultor que vê na 

semente a esperança que proverá as necessidades da sociedade”. 

                                                                        (Luís Alves) 

 
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. 
  

URGENTE - RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DO CADERNO DO ALUNO 
VOLUME 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, se necessário, possamos solicitar até dia 
01/03/2018 a complementação da reserva técnica. 
 
RESERVA TÉCNICA – LIVROS DIDÁTICOS – ANOS FINAIS 

Tendo em vista que o 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 a existência de reserva técnica de livros 
didáticos para os Anos Finais, mesmo se não forem do PNLD mais atual, contudo 
os livros devem estar em perfeitas condições de uso. 
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URGENTE - ESCOLAS QUE NECESSITAM DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ANOS 
FINAIS  

A EE Romeu Montoro necessita de 40 livros de Língua Portuguesa para o 
6º ano (não tem preferência de editora). 

A EE Chibata Miyakoshi necessita de 30 livros de todas as disciplinas para 
os 6º, 7º, 8º e 9º 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. 
 

QUESTIONÁRIO DE MONITORAMENTO DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO + MANUAL 
OPERATIVO PROGRAMAS MEC 2018 

A fim de acompanharmos o Programa Novo Mais Educação, com adesão em 
2016 e desenvolvimento das atividades em 2017, baseado na Resolução nº 05 de 
25 de outubro de 2016, a equipe dos Programas MEC desta Secretaria solicita o 
preenchimento do questionário de Monitoramento do PNME, para ser respondido 
até 31/01.  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-i-regulamento-2-mostra-de-dana-2018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-ii-quadro-estadual-maro-2018.xls
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Após levantamento e consolidação dos dados, a equipe dos Programas MEC 
verificou que muitas Unidades Escolares ainda não tinham respondido o 
questionário. Para tanto, solicita às escolas:  
➢ Adelino -  Penna - Aroldo – Arthur - Baillot - Emir - Infante – Ramacciotti – 

Joaquín   Jozineide - Bindo - Sansígolo - Pilar – Nicarágua - Romeu – São João - 
Shiro – Valdir- Wilfredo.  

Que acessem o formulário e respondam-no, impreterivelmente, até a data 
citada, o questionário está disponível no link abaixo e será mantido aberto até 
09/03.  

 Para novo acesso ao questionário, clicar no link 
https://goo.gl/forms/bbqkN8JV6C8x71vG3. É permitido apenas uma resposta por 
escola, por meio de uma conta do Gmail. 

 Com o objetivo de auxiliar os gestores das escolas participantes dos 
Programas Federais Mais Educação, Novo Mais Educação (PNME) e Ensino Médio 
Inovador (ProEMI), aproveitamos a ocasião para informá-los que elaboramos um 
Manual Operacional, que contém informações para acompanhar e desenvolver as 
atividades previstas em suas respectivas Resoluções. O material está disponível 
online no link: https://seesp-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/maria_fatima_educacao_sp_gov_br/_layouts/
15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd4734b0e-951f-47b2-9236-
0882b949cc16%7D&action=view 

 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AMPLIADA E CADERNOS DO LER E ESCREVER E 
PROJETO EMAI EM BRAILE  

Solicitamos que as escolas que possuem alunos com baixa visão e alunos 
cegos que retirem no Núcleo Pedagógico, Avenida Waldemar Tietz, 850 os 
materiais com caracteres ampliados e em braile.  
 

DIVULGAÇÃO  
CONCURSO DE VÍDEOS “DORINA NOWILL: UM MUNDO ALÉM DAS BARREIRAS” – 
INSCRIÇÕES ATÉ 06/03 

A Fundação Dorina Nowill para Cegos e a Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo tem como o objetivo estimular o conhecimento de estudantes da rede 
estadual de São Paulo sobre a deficiência visual, inclusão de pessoas com 
deficiência e a história de pessoas que lutaram por esta causa como Dorina de 
Gouveia Nowill, que em 2019 completaria 100 anos se estivesse viva, por meio do 
concurso de vídeos “Dorina Nowill: um mundo além das barreiras”. 

A premiação pretende valorizar os trabalhos dos estudantes que abordem a 
história de Dorina Nowill na luta da inclusão de pessoas com deficiência visual na 
sociedade.  
 
Participantes e critérios de participação 

https://goo.gl/forms/bbqkN8JV6C8x71vG3
https://seesp-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/maria_fatima_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd4734b0e-951f-47b2-9236-0882b949cc16%7D&action=view
https://seesp-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/maria_fatima_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd4734b0e-951f-47b2-9236-0882b949cc16%7D&action=view
https://seesp-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/maria_fatima_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd4734b0e-951f-47b2-9236-0882b949cc16%7D&action=view
https://seesp-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/maria_fatima_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd4734b0e-951f-47b2-9236-0882b949cc16%7D&action=view
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• Podem participar estudantes do Ensino Fundamental e Médio: Regular, da 
Educação de Jovens e Adultos e de outras modalidades, desde que 
matriculados e frequentes na rede estadual de ensino. 

• Os vídeos devem ser publicados no Youtube. O link do vídeo 
(hospedado no Youtube) deverá ser informado no formulário de inscrição. 

• Os vídeos devem ter, NO MÁXIMO, 1 minuto de duração. Qualquer material 
com duração superior será desclassificado. 

• Os vídeos devem respeitar o tema proposto. Aqueles que não se 
enquadrarem na temática “Dorina Nowill: um mundo além das 
barreiras” serão desclassificados. 

• Os concorrentes poderão formar grupos de até 3 participantes. No entanto, 
a formação de grupo não é obrigatória. 

  
Critérios para criação e avaliação 

• O tema do concurso é “Dorina Nowill: um mundo além das barreiras”. Os 
concorrentes deverão abordar de forma criativa e visual o assunto em vídeos 
de até 1 minuto. 

• A abordagem pode transmitir o conhecimento sobre a vida e história 
de Dorina Nowill na luta pelas pessoas com deficiência visual. 

• Trazer informações sobre a vida de Dorina Nowill em diversos setores 
educação, moda, empregabilidade, produção de livros, Sistema Braille, 
acessibilidade e inclusão. 

 
Avaliação 
Haverá duas formas de avaliação dos trabalhos enviados: 

• Júri técnico: composto por membros da Secretaria da Educação. Esse júri 
definirá os três finalistas e a ordem de classificação. 

• Júri popular: os três finalistas serão submetidos também à votação popular. 
Apenas o vídeo mais votado será premiado. 
 
Cronograma 
1ª etapa: Inscrições: 08/02/18 a 06/03/2018  
Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeanOi61uoU3vebVEydH3HB6Ey_43
0JyM0lV1ivZ1-9_0I5Zg/viewform?c=0&w=1 
As orientações para as inscrições poderão ser 
conferidas no site www.educacao.sp.gov.br a partir de 08/02/18. 
2ª etapa – Avaliação do júri: 26/2 a 9/3/18 
3º etapa – Votação online: 9/3/18 a 20/3/18 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeanOi61uoU3vebVEydH3HB6Ey_430JyM0lV1ivZ1-9_0I5Zg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeanOi61uoU3vebVEydH3HB6Ey_430JyM0lV1ivZ1-9_0I5Zg/viewform?c=0&w=1
http://www.educacao.sp.gov.br/
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As orientações para a votação poderão ser conferidas no facebook da 
Fundação Dorina Nowill para Cegos (https://www.facebook.com/fundacaodorina) 
e da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br) a partir de 21/3/18. 
4ª etapa – Premiação 

A data e local do evento de premiação será divulgado oportunamente nos 
sites da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br) e facebook da 
Fundação Dorina Nowill para Cegos (https://www.facebook.com/fundacaodorina). 
 
Premiação 

O primeiro colocado (grupo ou indivíduo), definido pelo júri técnico, 
receberá um tablet. Caso o grupo tenha 3 membros, cada um receberá um tablet. 
Disposições finais 
✓ A participação de alunas e alunos implica na concordância das regras do 

Concurso; 
✓ No ato da inscrição, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fica 

autorizada a divulgar, sem qualquer ônus, os vídeos recebidos, nome e 
imagens dos participantes; 

✓ Os vídeos participantes deverão respeitar as definições de tema, conteúdo, 
linguagem e objetivos descritos nos itens anteriores deste regulamento; 

✓ Não serão aceitos vídeos com linguagem ofensiva, insultos, xingamentos e 
palavras de baixo calão; 

✓ A comissão constituída terão plena autonomia de julgamento; 
✓ Caberá à Equipe Gestora do Concurso, nos casos omissos, plena autonomia 

de julgamento e decisões. 
O regulamento e subsídios para esse concurso estão disponíveis 

em www.educacao.sp.gov.br 
 
JOVEM CIDADÃO – MEU PRIMEIRO TRABALHO - 2018 

O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo 
do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril 
de 2000, coordenado e executado pela Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho – SERT e pela Secretaria de Estado da Educação – SEE, conforme Decreto 
Estadual nº 45.761, de 19 de abril de 2001.  

O programa tem como objetivo proporcionar aos estudantes com idade 
entre 16 a 21 anos, que estejam regularmente matriculados e com frequência 
efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino estadual, sua primeira 
oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, por meio de 
estágio remunerado.  

Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: 
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/. No mesmo site, também estão 
disponíveis informações sobre como participar do programa, cadastro do aluno, 

https://www.facebook.com/fundacaodorina
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/fundacaodorina
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
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dicas de entrevista, modelos de documentos e acesso ao “FAC - Perguntas 
Frequentes”.  

O período de inscrições para alunos da 2ª série do Ensino Médio, até 
31/12/2018 e, para alunos da 3º série do Ensino Médio, até 31/05/2018.  

Os “Questionários dos Alunos” deverão ser protocolos na Diretoria de 
Ensino, A/C da PCNP Edna Requião, até dia 25/04/2018.  

Para mais informações entre em contato com a PCNP Edna Requião, no 
telefone: (11) – 2082-9769.  

 

INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA SILVESTRE – 
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO “NA TRILHA DA FEBRE AMARELA” 

Com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas sobre a transmissão da febre 
amarela e medidas de prevenção, divulgamos o vídeo “Na Trilha da Febre 
Amarela”, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
– FAPESP disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=7qXWV2WhS5Y.  

Fruto do desenvolvimento de extensa pesquisa, o material traz a origem e o 
avanço da doença no Estado de São Paulo, demonstrando o percurso da dispersão 
do vírus da febre amarela, o que auxilia em muito as ações no âmbito da prevenção. 
Dessa forma, é possível tomar as providências necessárias e possíveis para cada 
região, uma vez que, com o conhecimento das áreas de maior exposição da 
população ao vírus, são tomadas as medidas de prevenção que, neste caso, é a 
vacinação. 

Ao estabelecermos a relação direta entre Educação e Saúde, é importante 
que o educador volte a atenção ao Currículo do Estado de São Paulo, especialmente 
à área de Ciências da Natureza, considerando o eixo temático Ser Humano e Saúde, 
bem como os conteúdos abordados na perspectiva da Qualidade de vida das 
populações humanas - A saúde coletiva e ambiental. Dessa forma, enfatizamos que 
abordar as questões de Saúde na escola significa, sobretudo, tratar de 
conhecimento qualificado e de prevenção. Fato corroborado também pela Base 
Nacional Comum Curricular, recém aprovada. 

 
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA – 
DAI – FULBRIGHT 

Estão abertas as inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento para 
Professores de Língua Inglesa Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program 
for International Teachers – DAI.  

Trata-se de uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos 
que oferece aos professores do Ensino Médio da rede pública a oportunidade de 
participarem de um curso de aperfeiçoamento, com bolsa, de duração de cinco 
meses, nos Estados Unidos.  

O Programa tem como objetivo:  

https://www.youtube.com/watch?v=7qXWV2WhS5Y.%20
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• Fortalecer a excelência no ensino da língua inglesa, oferecendo aos 
participantes um conhecimento aprofundado das melhores práticas em 
metodologias de ensino, planejamento de aula e uso da tecnologia em educação; 

 • Contribuir para a melhoria do ensino nos países de origem, transformando 
os professores participantes em líderes/multiplicadores, na medida em que 
compartilharão suas experiências e novas habilidades com colegas e alunos; 

 • Promover um conhecimento mais amplo sobre os Estados Unidos entre os 
educadores;  

• Desenvolver relações produtivas e duradouras entre educadores e 
professores dos Estados Unidos e de outras partes do mundo.  

O programa tem duração de um semestre acadêmico, entre os meses de 
janeiro e maio de 2019, em uma universidade americana, incluindo um estágio 
supervisionado em uma escola de Ensino Médio local, no qual os participantes 
poderão interagir e praticar com os colegas de profissão e alunos.  

Os requisitos para a candidatura, cronograma, modelo de formulário para 
inscrições e outras informações estão disponíveis neste link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9KJ72WH_6ggBj-mwCsJk48gcjtghWrj ( 
(utilizar preferencialmente o navegador Google Chrome).  

Os documentos necessários para a candidatura deverão ser encaminhados 
até 07/03 (quarta-feira) para o e-mail: jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br. 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
 A Direção da E.E. Prof. Afonso Penna Júnior comunica a existência de vaga 
para o exercício da função de Professor Coordenador Anos Finais/Ensino Médio. 
 Retirada dos dados institucionais da U.E., para elaboração das propostas de 
trabalho: 01 e 02/03/2018. 
 Entrega das propostas de trabalho: 06/03/2018. 
 As entrevistas serão agendadas diretamente com cada candidato. 
 
 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
 
COMUNICADO 011/2018 - CENSO ESCOLAR 2017 - SITUAÇÃO DO ALUNO 

De acordo com a Portaria Inep Nº 269, de 23/03/2017, que estabelece as 
datas e os respectivos responsáveis para as 2 (duas) etapas de coleta e atividades 
do processo de execução do Censo Escolar 2017: 

➢ O período de migração dos dados da Situação do Aluno (2ª etapa do Censo 
Escolar 2017), de responsabilidade da SEE/SP, é de 01/02 a 16/03/18; 

➢ O período de verificação/conferência, de responsabilidade das escolas, será 
de 02/04 a 16/04/2018. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y9KJ72WH_6ggBj-mwCsJk48gcjtghWrj
mailto:jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br
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Reafirmamos a necessidade de que todas as escolas sejam orientadas a 
aguardarem comunicado e que não digitem rendimento no site do EDUCACENSO.  

As informações serão migradas pela SEE/SP. Assim que os dados do SISTEMA 
DE CADASTRO DE ALUNOS/SED estiverem no EDUCACENSO encaminharemos um 
COMUNICADO. 

Finalmente lembramos que a MIGRAÇÃO SOBREPÕE QUALQUER DIGITAÇÃO 
FEITA PELO USUÁRIO. 

Para mais informações acessar o COMUNICADO 011/2018 – CENSO 
ESCOLAR 2017 – SITUAÇÃO DO ALUNO. 
 
  
OUTROS 
 
REUNIÃO CONSEG ARTUR ALVIM 
 O Conseg Artur Alvim convida os professores e alunos das Unidades 
Escolares da região de Artur Alvim, para participarem da reunião ordinária, dia 
06/03/2018 às 20h, Rua Desembargador Rocha Portela, 947 – Artur Alvim.  
 CLIQUE AQUI para acessar o convite. 
 
 
  
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-iii-comunicado-011-2018-censo-escolar-2017-situao-do-aluno.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-iii-comunicado-011-2018-censo-escolar-2017-situao-do-aluno.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/02/anexo-iv-convite-grande-marco-1.pdf

