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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 13 de 11/04/2018 

 

Mensagem: “Não viva para que sua presença seja notada, mas para que a sua 
falta seja sentida”. 

                                                                        (Bob Marley)  

GABINETE 

A Dirigente Regional de Ensino solicita aos Professores Readaptados, 
interessados em exercer atividades administrativas na sede da DER Leste 4, entrar 
em contato com a Assessoria, por meio dos telefones 2082-9404/2082-9406. 

De acordo com a Resolução SE 58, de 08/11/2016, os Professores 
Readaptados poderão se afastar para o exercício de atividades administrativas nas 
Diretorias de Ensino, podendo optar pelas 40 horas semanais de carga horária, 
desde que observado o rol de atividades e respeitado os limites colocados pela 
CAAS.                            

INSCRIÇÃO PARA PROFESSOR COORDENADOR NÚCLEO PEDAGÓGICO - PCNP 
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Leste 4, no 

uso de suas atribuições legais, comunica a abertura das inscrições para o posto 
de trabalho na função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico desta 
Diretoria de Ensino, de acordo com a RES. SE nº 75/2014. 

As inscrições serão realizadas no período de 11 a 18/04/18, das 8h30min 
às 12 horas e das 13h30min às 17 horas. A proposta de trabalho, acompanhada 
da Ficha de Inscrição (disponível no site da DE) deverá ser entregue no Núcleo 
Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4 - Rua Waldemar Tietz, 850, 
sala 12. 

 

Disciplinas Vagas 
Programas e Projetos da Pasta 1 

Anos Iniciais 1 

Matemática 2 
Língua Portuguesa 2  



P á g i n a  | 2 

 

Química 1 
Filosofia 1 

Arte 1 

 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital  
 

SUPERVISÃO DE ENSINO  
 
COMISSÃO DE INGRESSO E REMOÇÃO 

Informamos que no DOE de 11/04/18 – página 192, trouxe o EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO PEB I/2015 para realização da 4ª ETAPA de 
Escolha de Vaga, conforme segue: 
POLO REGIONAL 1 
LOCAL CAETANO DE CAMPOS (SEDE) 
Praça da República, 53, Metrô República - República - São Paulo 
QUADRO DE CHAMADA 
(Dia - Horário - Lista – Nº de convocados) 
✓ 19/04/2018 09:00- Lista Geral nº 6601 ao 6931 
✓ 20/04/2018 09:00- Lista Geral nº 6932 ao 7261 
✓ 23/04/2018 09:00- Lista Geral nº 7262 ao 7591 
✓ 24/04/2018 09:00- Lista Geral nº 7592 ao 7921 
✓ 25/04/2018 09:00- Lista Geral nº 7922 ao 8251 
✓ 26/04/2018 09:00- Lista Geral nº 8252 ao 8581 
✓ 27/04/2018 09:00- Lista Geral nº 8582 ao 8915 

O Edital, na íntegra, contendo as vagas disponíveis, encontra-se disponível 
no site da Diretoria de Ensino https://deleste4.educacao.sp.gov.br/  

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

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de 
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 – Maria Ferraz – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – 
Nobreza – Shiro – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – Orlandi – Arthur – 
Astolfo.  
Data: 12/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 08h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico Leste 4 - Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-1-edital-pcnp-2018.docx
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
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Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de 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, 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 de 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de 
Trabalho.  
➢Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante – Farão –
Jozineide – João Camargo – Duprat – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – 
Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Pilar – Shiro – Victor – Zalina – Inah – 
Jopeque – Sansígolo – Valdir – Sapopemba –João Sarmento – Adelaide – 
Quintiliano. 
Data: 12/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico Leste 4 - Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de 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, o Diretor ou o Vice-Diretor 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – GRUPO 1 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores das 
escolas, abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho - Tema: Educação 
Especial”. 
➢ Glycério – Penna – Cunha – Aroldo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – 

Mignone – Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Nicarágua – 
Orlandi – Arthur – Astolfo – Adelino – Exército – João Camargo – Inah – 
Jopeque – Adelaide – João Sarmento. 

Data: 17/04/2018  
Horário: das 13 às 17 horas 
Local: Núcleo Pedagógico Leste 4 - Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
REUNIÃO DE TRABALHO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – GRUPO 2 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores das 
escolas, abaixo relacionadas, para “Reunião de Trabalho – Tema: Educação 
Especial". 
➢ Hebraica – Ashcar – Pedrosa – Amador – Antenor – Ascânio – Baillot – 

Jandyra – Didio – Dom Bernardo – Emir – Juta VI – Ivo – Jocelyn – Bindo – 
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Kimako – Lina – Missionário – Negreiros – Barone – Marisa – Menotti – 
Octávio – Olga – Aranha – Pq. Savoy – Victório – Belian. 

Data: 18/04/2018 

Horário: das 13 às 17 horas 
Local: Núcleo Pedagógico Leste 4 - Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES COORDENADORES DO ANO LETIVO DE 2018  

Solicitamos a todos os Professores Coordenadores (dos Anos Iniciais, Anos 
Finais e Ensino Médio) que acessem o formulário online e cadastrem as 
informações para o ano letivo de 2018.  
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNzA2MkE3VlpVTDg5UTFCS0k5VU5PVzFORS4u. 
 
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 o número 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 a existência de reserva técnica 
de livros didáticos para os Anos Finais, mesmo não sendo do PNLD mais atual, 
porém que 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). 
 
RESERVA TÉCNICA DO PNLD – PRAZO DE DIGITAÇÃO ATÉ 18/04 

Informamos que a ferramenta de solicitação de reserva técnica (RT) de livros 
didáticos do PNLD está disponível no sistema PDDE – Interativo, 
http://pddeinterativo.mec.gov.br. Para acessar o pedido de RT a escola deverá em 
primeiro lugar ofertar, na aba de remanejamento, ao menos um livro para 
desbloqueio. O sistema ficará aberto até dia 18 de abril. Logo após os quantitativos 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNzA2MkE3VlpVTDg5UTFCS0k5VU5PVzFORS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNzA2MkE3VlpVTDg5UTFCS0k5VU5PVzFORS4u
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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requeridos serão submetidos a análise de consistência para posterior validação 
pelo órgão central. 
 
LIVRO "APRENDER, MUITO PRAZER!" DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

Informamos que, se porventura, sua escola recebeu a obra “Aprender, Muito 
Prazer!” de alfabetização matemática da Editora Base com supressão de páginas 
na impressão, pedimos que a unidade envie um e-mail para 
livrodidatico@fnde.gov.br informando nome completo da escola, código INEP (35 
+ código CIE), a quantidade de livros com problema e anexar fotos do material. 
 
CURSO ONLINE “TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUAS 
ESPECIFICAÇÕES” – INSCRIÇÕES ATÉ 18/04 

O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), do Centro de 
Atendimento Especializado (CAESP), tem a satisfação de informar que será 
ofertado o curso “Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas especificações – 1ª 
Edição/2018”, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP). 

O curso tem como objetivo preparar professores e profissionais da rede para 
atuar junto ao aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), também conhecido 
como Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), de modo a garantir que a 
atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE) promova o 
desenvolvimento das potencialidades desse aluno nas Unidades Escolares (UE). 
- Período de inscrições: 12 a 18 de abril (ou até o término das vagas); 
- Período de realização do curso: 3 de maio a 3 de julho (no AVA/EFAP). 
Mais informações no site: www.escoladeformacao.sp.gov.br/autismo2018.  
 
CONCURSO DE DESENHO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
– PRORROGADO ATÉ 20/04  

O concurso, organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações – MCTIC, visa premiar o desenho que representará a identidade 
visual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 (SNCT 2018).  

O tema deste ano é “Ciência para a Redução das Desigualdades”. O público-
alvo são alunos do Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante de escolas 
públicas e privadas.  
Inscrições e informações: http://snct.museu.cp.ufmg.br/.  
Novo prazo até: 20/04. 
 
COMPETIÇÃO “PLUS” ONLINE DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I – DRAGONLEARN – ATÉ 27/04  

Informamos que está aberta a Competição PLUS de Matemática, da 
Plataforma Dragonlearn, voltada aos alunos do Ensino Fundamental I. A 

mailto:livrodidatico@fnde.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/autismo2018
http://snct.museu.cp.ufmg.br/
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competição gratuita e em formato online, está disponível no site 
https://dragonlearn.com.br/plus.  

O objetivo da competição é promover o interesse pela Matemática. Os 
exercícios trabalham o pensamento criativo, sem requerer um profundo 
conhecimento do currículo escolar, precisando apenas de um dispositivo com 
acesso à Internet.  
A competição acontecerá em duas rodadas:  
✓Navegação de Teste (de 2 a 15 de abril)  

✓Navegação Oficial (de 16 a 27 de abril).  
Informações no site https://dragonlearn.com.br/ ou:  

CLIQUE AQUI para obter orientações sobre a competição;  
CLIQUE AQUI para acessar o manual de uso da plataforma. 
 
CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM SÃO PAULO - CONCURSO DE VÍDEOS 
“PORTUGAL E EU” – INSCRIÇÕES ATÉ 30/04 

O Consulado Geral de Portugal em São Paulo, com o objetivo de estimular o 
conhecimento sobre história e cultura Portuguesa entre os estudantes da rede 
estadual paulista, promove o concurso de vídeos “Portugal e Eu”. A premiação 
pretende valorizar os trabalhos que abordem a história, cultura, culinária, 
economia e outros aspectos do estilo de vida português sob a ótica do jovem 
brasileiro. O período de inscrições da Fase Escola vai até o dia 30 de abril. 

Podem participar estudantes dos ensinos Fundamental e Médio regular, da 
EJA – 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 deverá ser 
informado no formulário de inscrição, disponível nesse link. As produções devem 
ter, no máximo, 1 minuto de duração.  

Atenção! Qualquer material com duração superior será desclassificado. Os 
participantes devem respeitar o tema proposto, e aqueles que não se enquadrarem 
na temática “Portugal e Eu” serão automaticamente desclassificados. 

A Escola será responsável pela inscrição dos Trabalhos no seguinte endereço: 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br e pelo encaminhamento do vídeo mais 
votado, à Diretoria de Ensino até 30/04/2018. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do concurso. 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição e Autorização e a Declaração de 
Liberação de Direitos Autorais. 
 
SENAC - 2ª EDIÇÃO DA SALA DE EDUCADORES - INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ABRIL 
E MAIO 

Os professores da rede estadual paulista ainda podem se inscrever para 
participar da 12ª edição da “Sala de Educadores”. A iniciativa, realizada pelo Senac 
São Paulo, é gratuita e estimula o debate e a troca de experiências com 

https://dragonlearn.com.br/plus
https://dragonlearn.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-2-orientacoes-dragon-learn-competicao-plus-brasil.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-3-dragon-learn-manual-de-uso.pdf
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-4-regulamento_-portugal-e-eu-atual.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-6-regulamento-mostra-juntos-sempre-05-04-2018.doc
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profissionais da área. O tema de 2018 é “Aprender a aprender no século 21”, em 
referência à concepção de educação da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

Para mais informações, como a programação e as unidades disponíveis, 
acesse o site http://www.sp.senac.br/senac-eventos/rede-senac-sao-paulo/sala-
de-educadores/4070/946/962/NONE/.  
 
MOSTRA SOBRE APOIO/ACOLHIMENTO A COLEGA EM AMBIENTE HOSPITALAR – 
INSCRIÇÕES ATÉ 07/05 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEESP, em parceria com o 
Hospital São Paulo e a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – 
SPDM, anuncia a #MOSTRA JUNTOS SEMPRE – 2018, que abordará os temas: 
“Apoio a colega em ambiente hospitalar e/ou em tratamento de saúde” e 
“Acolhimento a colega que volta à escola depois de afastamento por motivo de 
saúde”. 

A mostra fará parte das atividades apresentadas na ocasião do 3º Congresso 
do Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em Tratamento de Saúde, a ser 
realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, em 
São Paulo, nos dias de 23 e 24 de maio. 

Para participar, os alunos matriculados e frequentes no Ensino Fundamental 
ou no Ensino Médio Regular deverão pesquisar e promover discussões 
interdisciplinares sobre os temas, optando por desenvolver suas obras em formato 
de desenho, vídeo, poesia, mensagem ou música, podendo, cada aluno, apresentar 
até dois trabalhos em diferentes linguagens.  

As obras deverão ser enviadas à SEE ou postadas no YouTube até 07/05. Após 
a avaliação dos trabalhos, a equipe gestora do referido Congresso definirá quais 
serão expostos no dia do evento e nos sites da SEE e do Congresso, como parte da 
#MOSTRA VIRTUAL JUNTOS SEMPRE-2018. 
CLIQUE AQUI para conferir o Regulamento da mostra para conhecer os critérios e 
prazos de participação. 
 
USP OFERECE CURSO DE FÉRIAS NA ÁREA DA MECATRÔNICA PARA ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO – INSCRIÇÕES ATÉ 07/05 
 Os alunos interessados em fazer um curso de férias na área da automação 
industrial não podem perder a oportunidade de realizar, até o dia 7 de maio, a 
inscrição na XII Escola Avançada de Engenharia Mecatrônica (EAEM). A iniciativa é 
do Programa de Educação Tutorial (PET) Mecatrônica, e são ofertadas 25 vagas. O 
processo seletivo é dividido em três fases, e só podem participar os estudantes da 
3ª série do Ensino Médio, ou quem já se formou, mas nunca ingressou no ensino 
superior.  

http://www.sp.senac.br/senac-eventos/rede-senac-sao-paulo/sala-de-educadores/4070/946/962/NONE/
http://www.sp.senac.br/senac-eventos/rede-senac-sao-paulo/sala-de-educadores/4070/946/962/NONE/
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-6-regulamento-mostra-juntos-sempre-05-04-2018.doc
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Para se inscrever no processo seletivo, acesse o formulário 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIadbiTM60lRvFhyAduCLoQkBq3Kn
vBTTm24-aST2pFDL2Mw/viewform. 

Os que passarem no processo seletivo ficarão imersos nas dependências da 
Universidade de São Paulo entre os dias 15 e 22 de julho. Além das aulas 
ministradas por professores da maior universidade do Brasil, terão à disposição 
alojamento (por 7 dias) e refeição nos dias úteis. A organização reitera que um valor 
de 120 reais é cobrado para que sejam cobertos os custos com o jantar do domingo 
(15/7) e almoço e jantar dos dias 21 e 22 de julho (sábado e domingo). 

Para mais informações sobre o programa acesse o site 
http://143.107.106.66/pet/public_html/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital.  
 
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO – INSCRIÇÕES ATÉ 28/05 

Informamos que estão abertas inscrições para o Programa Parlamento 
Jovem Brasileiro (PJB) 2018, até 28 de maio. 

O PJB é uma oportunidade para que jovens do Ensino Médio de todo o país 
possam experimentar a jornada de trabalho dos deputados federais, com a 
diplomação, posse e exercício do mandato como “Deputados Jovens”, durante 
cinco dias, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os custos com a viagem, 
hospedagem e alimentação serão subsidiados pela Câmara dos Deputados. 

O grande objetivo do PJB é fomentar nas escolas a discussão de temas como 
política, cidadania e participação popular, entre outros, tais como: 
✓ Possibilitar aos estudantes selecionados a vivência do papel do Deputado 

Federal, desde o processo de elaboração das leis até seu debate e 
aprovação/rejeição, promovendo a reflexão e a construção conjunta de 
soluções possíveis para questões nacionais; 

✓ Propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina dos 
trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, difundir o processo 
democrático e despertar para a reflexão crítica e a participação política. 

✓ Difundir os conhecimentos sobre o papel do Legislativo entre os estudantes 
de Ensino Médio;  

✓ Gerar iniciativas de educação para a democracia nas escolas, em âmbito 
nacional; 

✓ Incentivar o olhar crítico dos jovens para os problemas vivenciados em sua 
realidade; 

✓ Promover a reflexão sobre democracia e cidadania dos jovens participantes; 
✓ Desenvolver habilidades de argumentar, debater e buscar o consenso; 
✓ Desenvolver valores de respeito à diversidade, ética, inclusão, tolerância e 

busca do bem comum. 
 
São critérios para participar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIadbiTM60lRvFhyAduCLoQkBq3KnvBTTm24-aST2pFDL2Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIadbiTM60lRvFhyAduCLoQkBq3KnvBTTm24-aST2pFDL2Mw/viewform
http://143.107.106.66/pet/public_html/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-7-edital_ps_eaem2018.pdf
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✓ Ter entre 16 e 22 anos até 31/12/2018 (ou seja, só podem participar do PJB 
quem nasceu entre 1996 e 2002); 

✓ Estar matriculado(a) e frequentando regularmente a 2ª ou 3ª séries do 
Ensino Médio, em escolas públicas ou particulares, ou matriculado no 2º, 3º 
ou 4º anos do Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio;   

✓ Não ter participado como “Deputado Jovem” em nenhuma outra edição do 
PJB. 
Para mais informações, subsídios para o trabalho pedagógico e inscrições, 

acesse http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-
para-a-cidadania/parlamentojovem/2018.  
 
INSTITUTO PROA – INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ MAIO 
 Solicitamos aos senhores gestores que divulguem junto aos estudantes da 3ª 
série do Ensino Médio, com idade entre 17 e 19 anos, essa nova oportunidade para 
ampliar suas qualificações profissionais. O PROA está com inscrições abertas para 
cursos de capacitação e orientação de carreira. As inscrições vão até o final de 
novembro e podem ser feitas no site http://www.proa.org.br/p/aluno-proa até o 
início de maio. 
 Nesta edição serão oferecidas 320 vagas e o programa tem duração de seis 
meses, no contra turno escolar. Durante esse período, as disciplinas do módulo 
técnico trabalharão temas como comunicação, matemática, informática e práticas 
administrativas. 
 Estimulando a proatividade e a responsabilidade, o curso trabalha 
competências comportamentais e técnicas e promove a expansão de repertório 
dos seus alunos. São critérios para participar do processo: ser aluno da 3ª série do 
Ensino Médio, ter nascido entre julho de 1998 e dezembro de 2001, e ter renda 
familiar per capta de até 1,5 salários mínimos. 
 
JOVEM CIDADÃO – MEU PRIMEIRO TRABALHO – 2018 – PROTOCOLO 25/04 

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, 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem/2018
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem/2018
http://www.proa.org.br/p/aluno-proa
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 vai 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 do 
Núcleo Pedagógico – PCNP Edna Requião, até dia 25/04/2018. 

Para mais informações entre em contato com a PCNP Edna Requião. 
 
DESAFIOS MATEMÁTICOS 

Alunos e professores da rede estadual de ensino que ainda não se 
organizaram para os Desafios Matemáticos 2018 ganharam mais um fôlego. As 
inscrições devem ser feitas no link que se encontra no 
site www.educacao.sp.gov.br. A iniciativa pretende estimular o 
desenvolvimento da competência do raciocínio logico matemático dos alunos 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-fundamental
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-medio

