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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 14 de 18/04/2018 

 

Mensagem: “Às vezes ouço o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter 
nascido ”. 

                                                                        (Fernando Pessoa)  

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.                            

 
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 – D. 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: 19/04/2018 (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 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 



P á g i n a  | 2 

 

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 -                             
J. Camargo – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 
Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Victor – Zalina – 
Inah – Jopeque – Sansígolo – Valdir – Sapopemba – Adelaide – Farão – J. Sarmento.  
Data: 19/04/2018 (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 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, o Diretor 
ou o Vice-Diretor 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – GRUPO 3 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores das 
escolas, abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho - Tema: Educação 
Especial”. 
➢ Talarico – Jozineide – Farão – Liberato – Zanelatti – Fragoso – Luzia – Ávila – 

Albergaria – Maria Ferraz – Sansígolo – Octacílio – Rosolia – Paulo Lauro –        
Pilar – Quintiliano – Romeu – Evangelista – Sapopemba – Nobreza – Shiro – 
Valdir – Victor – Wilfredo - Zalina 

Data: 24/04/2018 (terça-feira) 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS INICIAIS. 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho.  

A escola que não possui Professor Coordenador deverá encaminhar um 
representante, Diretor ou  Vice-diretor. 
Data: 25/04/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
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VIDEOCONFERÊNCIA – MEDIAÇÃO E LINGUAGEM – LINGUAGENS: PRODUÇÃO DE 
CURTAS E ANIMAÇÃO – DIA 19/04 

Convidamos os Professores da Sala de Leitura para Videoconferência – 
Mediação e Linguagem - Linguagens: Produção de Curtas e Animação. 

 O objetivo é de orientar os trabalhos sobre a transposição da linguagem 
literária, a partir da leitura de obras, para a linguagem da animação, com a 
elaboração de roteiro, storyboard, vídeo e animação por professores e alunos. 
Dia: 19/04/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 10h às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 - Artur Alvim. 
 
RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DO CADERNO DO ALUNO VOLUME 1  
Senhores Diretores  

Solicitamos que nos informem 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 reserva técnica a escola deverá ofertar, na aba de 
remanejamento, ao menos um livro para desbloqueio.  

O sistema ficará aberto até dia 18 de abril. Logo após, os quantitativos 
requeridos serão submetidos a análise de consistência para posterior validação 
pelo órgão central. 
 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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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 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), informa 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. 
 
CURSO “ATENDIMENTO ESCOLAR E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS” – 1ª 
EDIÇÃO/2018 – PERÍODO 1: INSCRIÇÕES ATÉ 23/04 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento 
Especializado (CAESP) informa que será ofertada a 1ª edição do curso sobre 
“Atendimento Escolar e Medidas Socioeducativas”, no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
“Paulo Renato Costa Souza” (EFAP). 

mailto:livrodidatico@fnde.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/autismo2018
http://snct.museu.cp.ufmg.br/
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O curso, cuja denominação completa é “Atendimento Escolar a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativas: reflexões teóricas e práticas 
docentes – 1ª Edição/2018”, é resultado de uma iniciativa da equipe NINC e tem 
por objetivo atender demandas de formação especializada e o disposto nas 
“Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas” (Resolução do Conselho Nacional de 
Educação CNE/CEB nº 3/2016), que contemplam medidas em meio fechado (como 
é o caso de alunos que estão em classes nos Centros da Fundação CASA) e em meio 
aberto (como alunos em cumprimento de Liberdade Assistida – LA, em toda a 
rede). 
Segue quadro-resumo abaixo: 

• Natureza do curso: atualização, a distância (autoinstrucional, sem tutoria); 

• Carga horária: 90 horas, distribuídas em 6 Módulos; 

• A quem se destina: Quadro do Magistério (3 mil vagas, por adesão); 

• Período de inscrições:  
✓ 1º Período: de 17 a 23/04/18 aos PEB I e II, que lecionam em classes 

vinculadas em Centros de Atendimento Socioeducativos e aos PC das 
escolas vinculadoras de classes nos Centros.  

✓ 2º período: de 24/04 a 01/05/18 de aos demais profissionais do 
público-alvo. 

• Período de realização do curso: 15/05 a 30/08/2018 no AVA/EFAP. 
Mais informações no site: 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8623.  
 
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, 
dicas de entrevista, modelos de documentos e acesso ao “FAC – Perguntas 
Frequentes”. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8623
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
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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, aos 
cuidados da PCNP Edna Requião, até dia 25/04/2018. 

Para mais informações entrar em contato com a PCNP Edna Requião, no 
telefone 2082-9769. 
 
CONGRESSO SOCESP 2018 – INSCRIÇÃO ATÉ 25/04 

O 39º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(SOCESP) acontece de 31 de maio a 2 de junho, no Transamérica Expo Center (Av. 
Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo). Escolas estaduais 
que desenvolvem atividades de promoção à alimentação saudável e atividade física 
poderão participar de um simpósio especial sobre saúde do coração na escola, para 
educadores da rede estadual da Educação, e apresentar seus pôsteres, mediante 
processo seletivo. 

Para participar da seleção, interessados devem enviar um resumo do 
trabalho desenvolvido, (contendo: Introdução, Objetivos, Metodologia, Conclusão) 
e fotos, para o e-mail aline.tenorio@educacao.sp.gov.br. O arquivo poderá ser 
enviado em word ou ppt.   
Confira o cronograma: 

• Até 25 de abril: envio dos trabalhos pelas Escolas ou Diretorias de Ensino; 

• 26 de abril a 2 de maio: seleção dos trabalhados pela equipe técnica; 

• 3 de maio: divulgação do resultado. 
Para apresentação em pôster serão 10 trabalhos selecionados, cujos autores 

terão vagas garantidas para participação no simpósio durante o congresso. As 
demais vagas do simpósio serão distribuídas entre os autores dos outros trabalhos 
enviados, conforme a ordem de classificação na seleção. 

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail 
aline.tenorio@educacao.sp.gov.br ou telefone (11) 2075-4094. 
 
INSCRIÇÕES PARA O ENCCEJA – EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ATÉ 27/04 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), o Centro de Atendimento 
Especializado (CAESP), da CGEB, e o Departamento de Avaliação Educacional 
(DAVED), da CIMA comunicam que as inscrições para o Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2018 estão abertas 
até dia 27/04/18. Neste ano, o exame será aplicado para certificação do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, e as provas serão realizadas em 05/08/18, 
conforme cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP/MEC. 

Para participar do Exame, o candidato que visa obter certificado do Ensino 
Fundamental deve ter no mínimo 15 anos completos na data da realização da prova 

mailto:aline.tenorio@educacao.sp.gov.br
mailto:aline.tenorio@educacao.sp.gov.br
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e, para certificação no Ensino Médio, no mínimo 18 anos completos na data da 
prova. 

Em relação ao ENCCEJA PPL (para pessoas privadas de liberdade), a 
publicação do edital pelo INEP está prevista para 07/08. 

Para subsidiar os estudos daqueles que têm interesse em fazer o exame, o 
MEC está disponibilizando material de apoio no site: 
http://portal.inep.gov.br/materiais-para-estudo. 

Mais informações sobre a aplicação do ENCCEJA poderão ser obtidas no 
portal do INEP: http://portal.inep.gov.br/encceja.  
 
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 
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; 
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de criação do administrador da plataforma. 
 
DESAFIOS MATEMÁTICOS – INSCRIÇÕES PRORROGADAS 

Informamos que as inscrições para os Desafios Matemáticos 2018 foram 
prorrogadas, assim alunos e professores da rede estadual de ensino 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. 

Para mais informações acessar o site: 
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/concursos/escolas-prorrogadas-
inscricoes-para-os-desafios-matematicos/ ou CLIQUE AQUI para acessar o 
Regulamento completo. 
 
CONCURSO DE VÍDEOS “PORTUGAL E EU” – INSCRIÇÕES ATÉ 30/04 

http://portal.inep.gov.br/materiais-para-estudo
http://portal.inep.gov.br/encceja
https://dragonlearn.com.br/plus
https://dragonlearn.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-1-orientaes-dragon-learn-competicao-plus-brasil.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-2-manual-dragon-learn.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-3-manual-de-criao-do-administrador-dragon-learn.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/concursos/escolas-prorrogadas-inscricoes-para-os-desafios-matematicos/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/concursos/escolas-prorrogadas-inscricoes-para-os-desafios-matematicos/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-4-projeto-desafios-matemticos-2018-regulamento-15-03-2018-2.docx
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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. 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, 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 
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/.  
 
6º CONCURSO DE REDAÇÃO – SEE/HOSPITAL DE AMOR-BARRETOS – ATÉ 25/05 

Estão abertas as inscrições para o 6º Concurso de Redação promovido pela 
Secretaria Estadual da Educação (SEE) e o Hospital de Amor, em Barretos.  

O tema de redação é “Câncer de pele: Um olhar para a sua pele pode mudar 
a sua vida”.  

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-5-regulamento_-portugal-e-eu-atual.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-6-fichas-portugal-e-eu-atual.docx
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/
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O público-alvo são estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas 
estaduais de São Paulo que podem participar juntamente com seus professores.    

Para mais informações, regulamento e sugestões de redação, acesse o site 
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-
redacao-2018. 
 
CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO – 2018 (FASE ESCOLA ATÉ 19/06) 

A 3ª edição do concurso “Vozes pela Igualdade de Gênero” está com as 
inscrições abertas. O tema desta edição “Em todos os lugares. Em pé de 
igualdade!”,   tem como objetivo conhecer e difundir na rede estadual de ensino a 
reflexão sobre o exercício efetivo dos direitos da mulher, a promoção da igualdade,  
o empoderamento das mulheres em todos os âmbitos e a reflexão sobre as formas 
de manifestação da desigualdade entre homens e mulheres. 

O referido concurso, é destinado aos alunos regularmente matriculados e 
frequentes nos cursos do Ensino Médio Regular ou na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, da rede estadual de ensino de São Paulo. A composição é 
de até 5 alunos, sendo pelo menos 1 (uma) participante de gênero feminino e 
orientação de 1 professor responsável. 
O prazo da primeira fase (na escola) será até 19/06/2018. 

Mais informações no site: 
 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111 ou CLIQUE AQUI para 
acessar o Regulamento completo 
 
5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – ATÉ 25/06 

A 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com inscrições abertas 
até 25 de junho, no site www.respostasparaomanha.com.br. O Prêmio Respostas 
para o Amanhã é uma iniciativa da Samsung com coordenação geral do CENPEC - 
Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, tem o 
apoio da UNESCO, Reduca, OEI, Consed e outras instituições parceiras.  

A proposta é estimular e difundir projetos desenvolvidos por alunos do 
Ensino Médio da rede pública de ensino, sob coordenação de um professor das 
áreas das Ciências da Natureza e da Matemática, acessando os conteúdos 
curriculares na busca de soluções capazes de resolver os problemas identificados 
nas comunidades onde vivem. 
 Para subsidiar as ações de divulgação, está no ar a página no Facebook e 
no Instagram, ampliando os canais de acompanhamento das ações e 
compartilhamento dos conteúdos. Caso permaneça com alguma dúvida, entre em 
contato com Renata Cristina de Andrade Oliveira ou Ana Joaquina Sallares por e-
mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br/ ana.sallares@educacao.sp.gov.br e por 
telefone (11)3866-0636 / (11) 3866-0638.  
 Mais informações no site www.respostasparaoamanha.com.br ou CLIQUE 
AQUI para acessar o Regulamento. 

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-redacao-2018
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-redacao-2018
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-7-vozes-pela-igualdade-de-gnero-regulamento-1-2.doc
http://www.respostasparaomanha.com.br/
https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha/
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
http://www.respostasparaoamanha.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-8-regulamento_2018-5-prmio-respostas-para-o-amanh.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-8-regulamento_2018-5-prmio-respostas-para-o-amanh.pdf
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CURSO “ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA FISCAL” - 
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 12/05 

A Escola Fazendária do Estado de São Paulo (FAZESP), em parceria com a 
EFAP/SEE, oferta o curso "Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal".  

As inscrições já estão abertas e os servidores de todos os quadros da 
Secretaria (QM, QAE e QSE) podem se candidatar às 500 vagas disponíveis para o 
curso. Os cursos contarão para a evolução funcional pela via não acadêmica, de 
acordo com a regulamentação vigente relativa ao quadro de atuação do servidor. 

As inscrições vão até dia 12/05. Para mais informações, acesse o site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry
Id=4379 
 
VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO – O QUE VOCÊ PRECISA SABER 

Com o objetivo de orientar quanto à prevenção do sarampo nas escolas, 
encaminhamos, o documento “O que você precisa saber sobre o sarampo?”, 
elaborado pela Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória/Centro de 
Vigilância Epidemiológica/Divisão de Imunização/Coordenadoria de Controle de 
Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Trata-se de texto voltado para 
educadores, estudantes, comunidade escolar, pais e responsáveis, que apresenta 
informações sobre o sarampo: transmissão, sintomas, tratamento e prevenção. 

Considerando-se a situação epidemiológica atual do sarampo em nível 
mundial e nacional, destacamos a importância das estratégias de prevenção, 
incluindo medidas de higiene pessoal e do ambiente, bem como a vacinação. 

Além da leitura e divulgação do documento, indicamos a consulta ao link do 
Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, no qual encontram-se informações adicionais sobre imunização 
de rotina contra sarampo e outras doenças virais. 

Recomendamos ainda atenção às orientações sobre o Calendário Vacinal e 
destacamos a importância da verificação da Carteira de Vacinas dos estudantes do 
Estado de São Paulo. 

CLIQUE AQUI para acessar o documento “O que você precisa saber sobre o 
sarampo?”. 
 
X COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E ESCOLARES – EVENTO DIAS 
09/07 A 12/07 

Entre os dias 9 e 12 de julho acontece o X Colóquio de Cartografia para 
Crianças e Escolares e o I Encontro Internacional de Cartografia Escolar e 
Pensamento Espacial, que têm como tema "As Diferentes Linguagens no Mundo 
Contemporâneo", e apresentam uma proposta de discussão sobre como a 
cartografia para crianças e escolares pode contribuir na identificação dos desafios 
e das demandas que ainda se fazem presentes na sua relação com o ensino e a 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4379
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4379
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-9-o_que_vc_precisa_saber_sobre_o_sarampo_educao_29mar18.pdf
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aprendizagem em escolas e em outros espaços, tanto físicos como virtuais. O 
evento ocorre no Campus Butantã da Universidade de São Paulo e professores da 
Educação Básica pública têm isenção da taxa de inscrição. 

Mais informações no site 
 http://www.veradata.com.br/cartografiaescolar/?q=inscricoes.  
 

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

http://www.veradata.com.br/cartografiaescolar/?q=inscricoes

