
P á g i n a  | 1 

 

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 10 de 21/03/2018 

 

 

Mensagem: “A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas 
em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o 

errado”. 

                                                                        (Theodoro Rooselvelt) 

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2018 

Solicitamos aos Diretores, das Unidades Escolares abaixo relacionadas, que 
preencham o CADASTRO de atualização da Unidade Escolar e encaminhem à 
Assessoria do Gabinete, no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
➢ Ashcar – Cunha – Arthur – Astolfo – Glycério – Inah – Infante – João Sarmento – 

Talarico – Ávila – Negreiros - Octávio 
 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E 
COMUNITÁRIO (PMEC) 

Informamos que foi publicado, no site da Diretoria, o Edital de 
Credenciamento de Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) para 
atuação no ano letivo de 2018.  

As inscrições estão abertas até 27/03/2018 e devem ser 
realizadas conforme os requisitos e procedimentos exigidos no Edital.  

CIQUE AQUI para acessar a relação de Unidades Escolares que poderão 
contar com um PMEC em 2018, desde que seja atendido o disposto no respectivo 
Edital e na Resolução SE 8/2018.  

CLIQUE AQUI para acessar o Edital para divulgação nas escolas. 
 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ E.E. PROF. JOÃO RAMACCIOTTI 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-1-cadastro-2018.doc
mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-2-relao-das-escolas.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-3-novo-edital-credenciamento-pmec-2018.docx
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A Direção da E.E. Prof. João Ramacciotti comunica a existência de vaga para 
o exercício da função de Professor Coordenador.  

Retirada dos dados institucionais da U.E., para elaboração das propostas de 
trabalho: 22 e 23/03/2018.  

Entrega das propostas de trabalho: 26 e 27/03/2018.  
A entrevista com os candidatos será no dia 28/03/2018.  
 

COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO  
✓ COMUNICADO 

             Em atendimento ao Boletim CGEB nº 75 de 14/03/2018, a Comissão Central 
de Avaliação Especial de Desempenho da D.E.R.Leste 4 dispõe orientações sobre 
os Encontros Presenciais do Curso Específico de Formação aos Ingressantes – PEB I 
e do Curso Específico de Formação aos Ingressantes – PEB II. 
             A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), ofertará, ao longo de 2018, novas edições 
do Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas Classes Docentes do Quadro 
do Magistério. 
            Os ingressantes deverão realizar os Encontros Presenciais deste semestre na 
Diretoria de Ensino de exercício, segundo a base da CGRH de fevereiro de 2018, 
sem possibilidade de troca de Diretoria na realização dessas atividades. 
            Professores que não estão inscritos e, por isso, não constam na ferramenta, 
NÃO PODERÃO participar dos Encontros Presenciais das etapas vigentes e deverão, 
portanto, aguardar novas edições. 
            As listas, contendo a relação dos cursistas convocados, estão disponíveis no 
site da D.E.R. Leste 4. 
  
Importante: Os Encontros Presenciais serão descentralizados e deverão ser 
realizados preferencialmente aos sábados e/ou no contraturno de trabalho dos 
docentes, em local e horário a serem definidos pela D.E. (artigo 5º da Resolução 
SE20/2015). 

Os Encontros Presenciais são atividades avaliativas. Problemas em seu 
registro podem prejudicar o conceito e a frequência do cursista. 
Atenção: No mês de março serão iniciadas quatro etapas/edições dos cursos. 
  
PEB I 
Etapa 2 – Ensino em Foco – 2ª Edição (em andamento) 
Data do Encontro Presencial: 19/05/2018 – início: 8h término: 12h 
Local: Diretoria de Ensino Região Leste 4 

  
PEB I 
Etapa 1 – Fundamentos Básicos – 4ª Edição 
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  Data do Encontro Presencial: 14/04/2018 – início: 8h término: 12h 
  Local: Diretoria de Ensino Região Leste 4 
  
PEB II 
Etapa 2 – Ensino em Foco – 3ª Edição (em andamento) 
Data do Encontro Presencial: 19/05/2018 – início: 8h término: 12h 
Local: Diretoria de Ensino Região Leste 4 

  
PEB II 
Etapa 1 – Fundamentos Básicos – 7ª Edição 
Data do Encontro Presencial: 14/04/2018 – início: 8h término: 12h 
Local: Diretoria de Ensino Região Leste 4 
  
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO  

✓ ATRIBUIÇÃO PARA PROFESSOR EVENTUAL 

  
          Informamos que haverá Sessão de Atribuição para Professores Eventuais, 
excepcionalmente em nível de Unidade Escolar, no dia 26 de março de 2018, às 
14 h nas Unidades Escolares.  
          Poderão ser contratados como docentes, os professores devidamente 
inscritos na DER Leste 4 e/ou cadastrados na DER Leste 4, para atuar como 
EVENTUAL “CAT V”; 
               O docente contratado como EVENTUAL – CAT V deverá atuar na escola em 
que foi contratado, e, por meio de acordo entre escolas próximas privilegiando 
sempre a escola sede de controle de frequência. 
         Maiores informações no site da DER Leste 4, no link Atribuição de Aulas. 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores que 
atuam nas escolas que possuem Anos Finais e Ensino Médio para "Reunião de 
Trabalho" 
Data: 22/03/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 13h30 às 17h30 
Local: Anfiteatro Gênesis - Diretoria de Ensino Região Leste 4 
Endereço: Rua Dona Matilde, 35 - Vila Matilde. 
Atenção: As escolas que não possuem PC deverão ter um representante, ou o 
Diretor ou o Vice-Diretor. 
 
 REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS INICIAIS. 
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 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para reunião de trabalho. 
Data: 28/03/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico 
Endereço: Av. Wademar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
OBMEP – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
 Informamos que as inscrições na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas - OBMEP encerram-se dia 02/04/18, e até o momento estamos 
com um baixo número de escolas inscritas.   

Lembramos que não podemos tirar a oportunidade de participação dos 
alunos nesta Olimpíada tão importante.  

Contamos com a colaboração de todos. 
Maiores informações: www.obmep.org.br 

 
V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE  
 A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) é uma 
iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
constituído pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA). 

A etapa local de reuniões e pesquisas nas escolas deve acontecer até 31 de 
março e a realização da Conferência Nacional - V CNIJMA - será de 15 a 19 de junho 
de 2018 em Brasília.  

O tema escolhido para ser debatido na V Conferência Nacional Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente tem como foco a Água – “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando 
das Águas”.  
 Esse tema está em consonância com a implementação da Lei das Águas (Lei 
n° 9.433/1997), dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e com o 8º 
Fórum Mundial da Água que está sendo realizado em Brasília, entre os dias 18 e 23 
de março 2018.  Será a primeira vez que o maior encontro mundial sobre água vai 
acontecer em um País do Hemisfério Sul. 
 A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é um processo 
pedagógico e dinâmico que visa promover diálogos e encontros, voltados para a 
valorização da cidadania ambiental nas escolas e comunidades a partir da educação 
ambiental crítica, participativa, democrática e transformadora. Ela se caracteriza 
como um processo dinâmico de encontros e diálogos, para debater temas 
propostos, deliberar coletivamente e escolher os representantes que levarão as 
ideias para serem discutidas em outros fóruns.  
 É uma estratégia de mobilização de estudantes, adolescentes e jovens de 
todo o país visando promover a reflexão, o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, além de estimular a proposição de ações e projetos no contexto da 

http://www.obmep.org.br/
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temática socioambiental, considerando seus desafios e alternativas, no âmbito da 
escola e de seu entorno, em conformidade com as orientações expressas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação pela Resolução CNE/CP nº 02/2012.  
 O período para realização das atividades nas escolas: até dia 31/03/2018.  

Registro da escola no site do MEC: até 03/04/2018.  
As demais etapas serão definidas no calendário do mês maio.  
Para mais informações acessar http://conferenciainfanto.mec.gov.br/ 

 
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS ACESSÍVEIS DO PNLD 2018  
Senhores Diretores 
 A fim de garantir as condições de aprendizagem dos estudantes com 
deficiência, os livros do PNLD 2018 – Ensino Médio serão disponibilizados em EPUB 
3, uma interface mais intuitiva e compatível com dispositivos como: smartphones, 
tablets e computadores.  
 Para tanto, as escolas deverão realizar o cadastro de estudantes no PDDE – 
Interativo, http://pddeinterativo.mec.gov.br. É necessário informar o nome do 
estudante, o CPF, a série e o tipo de deficiência. Efetuado o cadastro, o sistema 
emitirá uma chave de acesso para cada obra disponível, que serão as mesmas 
adotadas pela escola.  

Por meio do link informado na chave de acesso, poderá ser baixado o arquivo 
da obra destinada a deficiência específica do aluno (cego e visão subnormal/baixa 
visão).  

O prazo para realizar o cadastro é até 30 de março de 2018. 
 
RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DO CADERNO DO ALUNO VOLUME 1  
Senhores Diretores  
 Solicitamos que nos informem, 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.  
 
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 informem à existência de reserva técnica 
de livros didáticos para os Anos Finais, mesmo não sendo do PNLD mais atual, 
porém estejam em perfeitas condições de uso.  
 
URGENTE - ESCOLAS QUE NECESSITAM DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ANOS 
FINAIS  

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
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 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).  
 
PNLD/2018 - ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS – ENSINO MÉDIO  
 Solicitamos especial atenção aos quantitativos de livros didáticos que foram 
entregues nas Unidades Escolares até o momento. Caso se perceba que na 
identificação dos pacotes consta o nome de outra Unidade Escolar, favor, entrar 
em contato com o Núcleo Pedagógico. Quanto aos livros didáticos de Arte, as 
entregas ainda estão sendo realizadas. 
 
PESQUISA EDUCAÇÃO EM REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES NA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO  
 A Secretaria de Estado da Educação, por meio do Centro de Ensino 
Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional da CGEB, em 
parceria com a Casa Militar, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e o Office of US 
Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA), promoverá, nos dias 03 e 04 de abril, o 
I Seminário Nacional e II Estadual de Educação em Redução de Riscos e Desastres 
(RRD), em formato semipresencial e com a participação de diversas instituições que 
trabalham com a temática.  

Com objetivo de coletar dados e informações sobre o tema, solicitamos que 
as Unidades Escolares preencham, até o dia 26/03/2018, o formulário de pesquisa 
disponível no link https://goo.gl/forms/jgPKgbTvykW5S8I42 
 
CURSO “ÁGUA COMO ELEMENTO INTERDISCIPLINAR DO ENSINO NAS ESCOLAS” 
 Informamos que estão abertas as inscrições para o curso “Água como 
elemento interdisciplinar do ensino nas escolas”, iniciativa da Universidade de São 
Paulo – USP, por meio da Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP, em 
parceria com as Universidades UFAM (Universidade Federal do Amazonas), UFPE 
(Universidade Federal de Pernambuco), UFPA(Universidade Federal do Pará), UEFS 
(Universidade Estadual de Feira de Santana), UFS (Universidade Federal de 
Sergipe), UEM (Universidade Estadual de Maringá) e UFPR (Universidade Federal 
do Paraná), e com apoio da ANA – Agência Nacional de Águas e do PROFCIAMB – 
Programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino 
das Ciências Ambientais.  
 O curso é gratuito e direcionado a Professores da Educação Básica, bem 
como profissionais que atuem com ensino em espaços não formais (Museus, 
Jardins Botânicos, Centros de Ciências) e/ou não escolares.  

https://goo.gl/forms/jgPKgbTvykW5S8I42


P á g i n a  | 7 

 

 A carga horária é de 80 horas de ensino a distância distribuídas em 4 meses 
(sendo 2 meses para os Módulos de 1 a 4 e 2 meses para o Módulo 5), com apoio 
de tutores, conforme a seguinte organização:  
Módulo 1: Água: consumo sustentável e seus usos múltiplos  
Módulo 2: Situação dos recursos hídricos no Brasil  
Módulo 3: Todos Juntos pela água  
Módulo 4: Casos de sucesso no cuidado com a água  
Módulo 5: Aplicação do Aprendizado - neste módulo, será exigida uma atividade 
de aplicação dos conceitos vistos nos Módulos anteriores. Esta aplicação poderá 
ser realizada em espaços formais e não formais de Ensino e/ou não escolares).  

PERÍODO DO CURSO: 30/03/2018 até 29/07/2018.  
INSCRIÇÕES: até 25/03/2018.  
Para obter orientações sobre como realizar a inscrição, acesse o link: 

https://drive.google.com/file/d/1J3QNmm3D52YQZWlC-
cQWVgwNP39PI2UP/view. 

Em caso de dúvida entrar em contato com a comissão organizadora no e-
mail: tiprofciamb@usp.br.   

Para mais informações acesse o site do curso: 
http://www.profciamb.eesc.usp.br/noticia/usp-em-parceria-com-7-
universidades-abre-inscricoes-para-curso-ead/ 
 
DESAFIOS MATEMÁTICOS – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – INSCRIÇÕES ATÉ 
18/05 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com objetivo de estimular 
o desenvolvimento da competência do raciocínio lógico matemático, nos alunos 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, por meio de uma 
atividade motivadora inserida em um contexto significativo, convida a todos a 
fazerem a adesão para os “Desafios Matemáticos”, uma proposta de trabalho que 
irá potencializar o desenvolvimento das habilidades cognitivas estruturantes, por 
intermédio da proposição e resolução de desafios matemáticos em situações 
colaborativas.  

Para participar das atividades dos “Desafios Matemáticos – SEE/SP-2018”, a 
escola deverá preencher e informar seu interesse em participar, preenchendo o 
Formulário de Inscrição, disponibilizado no REGULAMENTO. 

A ficha deve ser protocolada na Diretoria de Ensino, aos cuidados do Núcleo 
Pedagógico, até o dia 18/05. 

Para mais informações entrar em contato com Teresinha - PCNP de 
Matemática, por meio dos telefones 2082-9772 e 2082-9773. 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 

https://drive.google.com/file/d/1J3QNmm3D52YQZWlC-cQWVgwNP39PI2UP/view
https://drive.google.com/file/d/1J3QNmm3D52YQZWlC-cQWVgwNP39PI2UP/view
mailto:tiprofciamb@usp.br
http://www.profciamb.eesc.usp.br/noticia/usp-em-parceria-com-7-universidades-abre-inscricoes-para-curso-ead/
http://www.profciamb.eesc.usp.br/noticia/usp-em-parceria-com-7-universidades-abre-inscricoes-para-curso-ead/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-4-desafios-matemticos-2018-regulamento.doc
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