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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 11 de 28/03/2018 

 

 

 

 

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2018 

Solicitamos aos Diretores, das Unidades Escolares abaixo relacionadas, que 
preencham o CADASTRO 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. 
➢ Cunha – Astolfo – Glycério – Inah – João Sarmento – Ávila 

Tendo em vista a designação dos Diretores pela Resolução SE 82, solicitamos 
que as Unidades Escolares abaixo relacionadas encaminhem o cadastro atualizado, 
novamente. 
➢ Pedrosa – Luzia - Shiro 

 
PESQUISA – SEGUNDA LICENCIATURA  
          Informamos que a Secretaria da Educação está realizando uma pesquisa junto 
aos Professores da Educação Básica I e II para identificar o grau de interesse em 
cursar uma segunda licenciatura, na modalidade à distância, com carga horária 
total de 1.000 horas.  

O formulário está disponível na Secretaria Escolar Digital e poderá ser 
respondido até o dia 06 de abril. 

  

Confira o passo a passo: 
1. Acesse a Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/ e faça 

o login; 
2. Na página inicial (lado esquerdo), selecione a opção “Pesquisa de Interesse 

– 2ª Licenciatura”, no menu “Gestão DE/SEE”; 
3. Preencha as três perguntas e clique em “salvar”. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-1-cadastro-2018.doc
mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
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SUPERVISÃO DE ENSINO 
ENCCEJA 2018  

Considerando que o INEP está introduzindo mudanças e antecipando os 
prazos de inscrição e realização dos exames, solicitamos que realizem a divulgação 
das informações constantes no EDITAL, junto ao público alvo interessado, de forma 
que os potenciais candidatos possam ter assegurado o acesso à participação e, a 
partir dos resultados, posterior certificação conclusiva dos ensinos Fundamental ou 
Médio. 
  

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – GRUPO 01  

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de 
Trabalho".   
➢ Penna - Cunha – Aroldo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 

Infante - Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato –     
Zanelatti - Luzia – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – 
Nobreza – Shiro – Victor – Wilfredo – Zalina - Sapopemba – Mª Ferraz –     Orlandi 
– Arthur – Astolfo. 

 
Data: 05/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
Atenção:  
O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho às quintas-feiras dos 
Professores Coordenadores dos Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
Professores Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da 
manhã e outro à tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por 
representante, ou o Diretor ou o Vice-Diretor.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – GRUPO 02 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de 
Trabalho".  
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante -                 

João Camargo – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – 
Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – Evangelista – Nobreza – Shiro –     
Victor – Zalina – Inah – Jopeque – Sansígolo – Valdir – Sapopemba – Adelaide – 
Farão – J. Sarmento 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-2-edital-do-encceja.docx
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Data: 05/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
Atenção:   
O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho às quintas-feiras dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro 
à tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, ou o 
Diretor ou o Vice-Diretor 
 
VI CONCURSO DE REDAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS 

O Concurso de Redação do Hospital de Câncer de Barretos é um projeto que 
possui como público alvo alunos do último ano do Ensino Fundamental - Anos 
Finais (9° ano), regularmente matriculados nas escolas estaduais de São Paulo, 
escolas municipais e privadas da cidade de Barretos.  

Tem como objetivo difundir o conhecimento, popularizar a ciência e 
estimular jovens talentos na investigação científica para que no futuro, estes 
possam gerar conhecimento e inovações que beneficiem toda a sociedade. Cinco 
redações finalistas serão selecionadas através da análise de uma Comissão 
Julgadora.  

Os autores das cinco melhores redações deste VI Concurso de Redação, terão 
seus textos publicados no site do Hospital de Câncer de Barretos e serão 
convidados a participar de um estágio de três dias no Hospital de Câncer de 
Barretos. Além disso, o primeiro colocado receberá um notebook juntamente com 
o professor orientador e os demais finalistas receberão um tablet.  

O tema da redação é anualmente escolhido com a intenção de que os alunos 
participantes se aproximem da pesquisa científica.  

Para mais informações acessar o link 
://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec e no REGULAMENTO. 

 
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  
 
"PLUS" COMPETIÇÃO DE MATEMÁTICA ONLINE PARA ALUNOS DO ENSINO 
FUNAMENTAL I 

https://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec
https://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-3-regulamento-vi-concurso-redao.pdf
http://www.obmep.org.br/
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 No período de 2 a 27 de abril de 2018 com base na plataforma educacional 
Russa Dragonlearn.com.br será realizada a Competição Plus, um grande concurso 
de matemática para alunos do Ensino Fundamental I.  Esta competição é para 
crianças de todo o país, com mais de 80 mil participantes de diferentes estados do 
Brasil já cadastrados. 
 O objetivo da competição é a promoção da matemática e o desenvolvimento 
do interesse pela disciplina. A competição é gratuita e acontece em um formato 
online no site dragonlearn.com.br. 
 Os exercícios interativos na forma de jogo foram criados de maneira 
compreensível para as crianças desenvolverem um raciocínio criativo. As tarefas 
não exigem um profundo conhecimento do currículo escolar. 
 Para participar da competição basta ter um computador, smartphone ou 
tablet com acesso à Internet. O formato online da Competição PLUS de Matemática 
dá a oportunidade a cada criança de testar seus conhecimentos independente do 
seu nível social, de conhecimento ou de sua localização geográfica. 
 A competição PLUS é um verdadeiro festival de matemática e uma 
competição intelectual para crianças que acontece em duas rodadas. A rodada de 
testes inicia no dia 26 de março de 2018, para que os alunos possam praticar. Já a 
rodada oficial começará no dia 16 de abril de 2018.  Um convidado de honra 
clicará no botão «Iniciar» dando início automaticamente à competição nas escolas 
de todo o país. 
 CLIQUE AQUI para acessar o folder da competição e CLIQUE AQUI para mais 
informações. 
  
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, 
dicas de entrevista, modelos de documentos e acesso ao “FAC - Perguntas 
Frequentes”.  

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

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-4-competio-plus--brasil.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-5-informaes-sobre-a-competio-online-plus.docx
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
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Questionários dos Alunos deverão ser protocolos na Diretoria de Ensino, A/C do 
Núcleo Pedagógico – PCNP Edna Requião, até dia 25/04/2018.  

Para mais informações entre em contato com a PCNP Edna Requião. 
 
V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE – CNIJMA  

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).  

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”.  

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.  

A etapa local, envolvendo reuniões e pesquisas que culmina com a 
Conferência nas Escolas deve acontecer até 31 de março, e é também neste 
momento em que os delegados e seus suplentes serão escolhidos.  

Lembramos que os delegados a serem eleitos devem ser alunos que estão 
cursando o Ensino Fundamental, Anos Finais, e ter entre 11 anos e 14 anos no 
período da etapa final da V CNIJMA.  

O registro da escola no site do MEC deve ser feito até o dia 03/04/2018.  
E protocolado na Diretoria de Ensino até o dia 06/04/2018, 

impreterivelmente.  
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.  

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Por meio do link informado na chave de acesso, poderá ser baixado o arquivo 
de cada uma das obras destinadas aos alunos com deficiência (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  

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. 
 

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 


