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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 15 de 25/04/2018 

 

Mensagem: “Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho 
forças para ir além”. 

                                                                        (Ayrton Senna)  

GABINETE 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES - TEA 
 Estamos encaminhando, para conhecimento, o Edital de Convocação para o 
Credenciamento de Instituições Especializadas, objetivando a Prestação de 
Serviços Contínuos, em atendimento a Alunos com Transtorno do Espectro Autista 
- TEA, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24/04/2018. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO: SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores de Escola e um Professor 
Coordenador das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho, conforme 
segue: 
Dia: 02/05/2018 (quarta-feira) 
Horário: 14h 
Local: EE Prof. Sergio da Silva Nobreza 
Endereço: Rua Francisco Melzi, 305 – Jd. Ipanema 
Telefone: 2742-8545 
➢ Hebraica – Antenor – Ascânio – Astolfo – Dom Camilo – Glycério – Duprat – 

Barone – Luzia – Ivo – Pq. Savoy – Paulo Lauro – Nobreza – Hiroshima – Lina – 
Mignone – Orlandi – Jozineide – Kimako – Missionário – Maria Ferraz – 
Quintiliano – Rosolia – Cunha – Octacílio. 

 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DE REDE ESCOLAR 

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO: COLETA DE CLASSES PELO PORTAL DA 
SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL - SED - ATÉ 04/05 

Informamos que as escolas participantes dos Programas Mais Educação (até 
2016) e Novo Mais Educação (2017) que possuem recursos em conta e efetuaram 
a reprogramação para utilização em 2018 deverão realizar a coleta de classes no 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-1-edital-credenciamento-tea.docx
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Portal da Secretaria Escolar Digital (SED), localizado no endereço eletrônico 
https://sed.educacao.sp.gov.br. 

Para coletar as turmas quantitativamente é preciso efetuar o cálculo 
pensando em, no máximo, 25 alunos.  
Por exemplo: 60 alunos formariam 3 turmas. 

 Todos os alunos, devem passar por todas as atividades, pedagógicas e 
diversificadas. 

As escolas devem encaminhar aos cuidados do Núcleo de Matrícula da 
Diretoria através do e-mail: delt4nrm@educacao.sp.gov.br: 
● Código CIE; 
● Nome da unidade escolar; 
● Quantidade de turmas requisitadas; 
● Quantidade de alunos; 
● Informar o nível (2 para Anos Iniciais e 3 para Anos Finais); 
● Atividades realizadas 

CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial – Coleta de turmas do Mais Educação 
 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA 
Lembramos aos Senhores Diretores que o prazo para a Adesão e inclusão do 

PAF no Programa de Inovação Educação Conectada, termina no dia 26/04/2018.  
 

SUPERVISÃO DE ENSINO 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – POSTO DE TRABALHO PROFESSOR 
COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO.  

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Leste 4, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o Edital publicado no DOE 11/04/2018 – 
Seção I – página 91, comunica a Prorrogação das Inscrições ao posto de trabalho 
na função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico desta Diretoria de 
Ensino, de acordo com a RES. SE nº 75/2014, para as disciplinas: Anos Iniciais, 
Matemática, Língua Portuguesa, Química, Programas e Projetos da Pasta. 
Período de inscrição: de 25/04 a 07/05/2018 
Horário: das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h 
Local para entrega das propostas: Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região 
Leste 4: Rua Waldemar Tietz, 850, sala 12 (dos PCNP). 

Demais instruções encontram-se no supracitado Edital, também 
disponível no site da Diretoria de Ensino https://deleste4.educacao.sp.gov.br  

As propostas de trabalho entregues pelos docentes no período de 11 a 
18/04/2018 aos postos de trabalho encontram-se em análise e brevemente estes 
professores serão contactados para realização das entrevistas. 
 
PESQUISA GRÊMIO ESTUDANTIL 

mailto:delt4nrm@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-2-tutorial-sed.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
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Como já é do nosso conhecimento, o Grêmio Estudantil torna-se uma das 
primeiras oportunidades que os jovens têm de participar da sociedade 
democrática. Com o Grêmio, os alunos têm voz na administração da escola, 
apresentando suas ideias e opiniões.  

Desde 2015 a SEE/SP indica um Calendário Unificado para o Processo 
Eleitoral da diretoria representante dos Grêmios Estudantis em todo o Estado de 
São Paulo, que se iniciou no 1º dia letivo (1º de fevereiro) e se encerrou no 45º dia 
letivo. 
  Assim, estando o processo encerrado, em praticamente todas as escolas 
públicas regulares do Estado de São Paulo, exceto casos extemporâneos, cumpre-
nos encaminhar o link do formulário de pesquisa, que permitirá ao órgão central 
acompanhar como se desenrolou o processo eleitoral e conhecer as novas 
diretorias gremistas do estado de São Paulo. 

Acesse o link https://goo.gl/forms/iRDRN5FFaBhGNhR62 e preencha o 
formulário de pesquisa, até 05/05/2018, impreterivelmente. 

Após o encerramento a Equipe Central da SEE fará um recorte da pesquisa 
acompanhado de um relatório individual, que será encaminhado para cada 
Diretoria de Ensino. 
 
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 – Luzia – 
Zanelatti – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – Shiro – 
Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba  – Maria Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo.  

Data: 26/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 08h30min 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 
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  

https://goo.gl/forms/iRDRN5FFaBhGNhR62
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A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de 
Trabalho.  
➢  Adelaide – Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Duprat – Infante – Pilar – 

Exército – João Camargo – Jozineide – J. Sarmento – Fragoso – Ávila – Rosolia – 
Hiroshima – Paulo Lauro – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – 
Nobreza – Shiro – Victor – Inah – Zalina – Jopeque – Sansígolo – Valdir – 
Sapopemba – Farão.  

Data: 26/04/2018 (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 
 
REQUISIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DO PNLD – PRORROGADO ATÉ 25/04 

Informamos que o prazo para solicitação de Reserva Técnica (RT) de livros 
didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD foi 
prorrogado, portanto encerra-se nesta quarta-feira, dia 25/04. As escolas poderão 
registrar seus pedidos na página do PDDE – Interativo por meio do endereço 
eletrônico - http://pddeinterativo.mec.gov.br. 

Destacamos que se trata de recurso público do governo federal e que a 
Reserva Técnica visa atender a real necessidade de seus alunos e professores, não 
é recomendada a requisição de livros para guarda.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail Ítalo Aquino -
italo.aquino@educacao.sp.gov.br. 

CLIQUE AQUI para acessar o manual de orientações. 
 
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 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-3-manual-reserva-tcnica-pnld-2018.pdf
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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. 
 
3º CONGRESSO NO APOIO AO ESCOLAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE – ENVIO DE 
TRABALHOS ATÉ 30/04 

Divulgamos que nos dias 23 e 24 de maio será realizado o 3º Congresso do 
Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em Tratamento de Saúde, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica, em parceria com o Hospital São Paulo e com a Sociedade Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM. 

Como parte da programação do Congresso, serão aceitos artigos sobre 
pesquisas concluídas ou em andamento e relatos de experiências associadas a 
quatro eixos temáticos: 
1. Interface entre Saúde e Educação para o trabalho com alunos em tratamento de 
saúde em diferentes contextos; 
2. Inclusão Escolar do aluno em contínuo tratamento de saúde; 
3. Classes Hospitalares: Currículo X Tecnologias; 

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-4-orientaes-dragon-learn-competicao-plus-brasil.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-5-dragon-learn-manual-de-uso.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-6-dragon-learn-conta-de-administrador.pdf
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4. Formação Continuada e o Desenvolvimento Pessoal do Professor. 
Os artigos encaminhados serão avaliados pela Comissão Científica do 

Congresso e, uma vez aprovados, serão apresentados na modalidade Pôster no dia 
do evento e posteriormente serão divulgados em um e-book. O número de páginas 
para a confecção do artigo deve variar entre 15 e 20, já considerando resumo e 
bibliografia. Demais critérios para envio dos trabalhos encontram-se no site do 
Congresso, na aba “Envio de Trabalhos”.  

Os trabalhos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico 
congresso.sp.apoioescolar2018@gmail.com até 30/04 (segunda-feira). Após 
10/05, será divulgada no site do Congresso a relação completa dos aprovados. 

Para mais informações, acesse o site: 
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-
apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/.  
 
CURSO “ATENDIMENTO ESCOLAR E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS” – 1ª 
EDIÇÃO/2018 – PERÍODO 2: INSCRIÇÕES ATÉ 01/05 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento 
Especializado (CAESP) tem a satisfação de informar 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). 

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 aos demais profissionais do público-
alvo. 

mailto:congresso.sp.apoioescolar2018@gmail.com
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/
https://www.spdm.org.br/educacao/3o-congresso-do-estado-de-sao-paulo-no-apoio-ao-escolar-em-tratamento-de-saude/


P á g i n a  | 7 

 

• 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.  
 
CURSO AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – INSCRIÇÕES ATÉ - 02/05 
 O Curso Avaliação Educacional – 1ª Edição/2018, promovido pela EFAP 
(Escolas de Formação de Professores Paulo Renato Costa Souza), tem por objetivos:  

• Refletir e compreender a avaliação educacional, no âmbito das Políticas 
Públicas;  

• Subsidiar os integrantes do Quadro do Magistério na tomada de decisão e na 
elaboração de ações voltadas à gestão educacional;  

• Favorecer a apropriação dos dados produzidos por meio das diferentes 
atividades avaliativas e demais fontes de informações e indicadores disponíveis. 

 Destina-se a todos os servidores em quaisquer categorias, cargos e/ou 
funções dos seguintes quadros da SEE-SP: Quadro do Magistério (QM) e Quadro da 
Secretaria da Educação (QSE), conforme base CGRH de março/2018. 
Inscrições: de 24 de abril a 2 de maio de 2018. 
Período de realização do curso: de 10 de maio a 25 de julho de 2018. 
Carga horária: 60 horas - divididas em 3 módulos de 20 horas cada 
 Mais informações no site: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8629.  
 
SENAC - 2ª EDIÇÃO DA SALA DE EDUCADORES - INSCRIÇÕES ABERTAS  

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/.  
 
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 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8623
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8629
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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• 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 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, nos sites da SEE e do Congresso, como parte da 
#MOSTRA VIRTUAL JUNTOS SEMPRE-2018. 

CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento da mostra  
 
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.  
 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.  
 Para mais informações sobre o programa acesse o site 
http://143.107.106.66/pet/public_html/ ou CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
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. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-8-regulamento-mostra-juntos-sempre-05-04-2018.doc
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-edital1_ps_eaem2018.pdf
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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 
 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP  
 Informamos os cursos, oficinas e programas que estão vigentes na Faculdade 
de Educação da USP. CLIQUE AQUI para mais informações. 

✓ Temas:  
- USP e as profissões: programa que oferece subsídios para a escolha da 
carreira profissional dos estudantes; 
- Curso Descobrindo os Oceanos (inscrições 02/04 – 31/05); 
- Curso Desenho e Currículo Escolar (inscrições a partir das 11h do dia 24/04); 
- Workshop de Difusão Científica e Metodologias Alternativas de Ensino da 
Biociência para o Ensino Fundamental e Médio: conectando a Universidade 
à Escola (inscrições 30/04 – 08/05); 
- Pessoas com deficiência: rupturas do capacitismo e despatologização de 
identidades (inscrições até 02/05). 

 
CONCURSO “ATREVIDA” DE LÍNGUA PORTUGUESA – INSCRIÇÕES ATÉ 31/05 
 Informamos que estão abertas, até o dia 31/05/2018, as inscrições para o 4º 
Concurso Internacional para Autores Infanto-Juvenis em Língua Portuguesa – 
“Atrevida”.  

Poderão participar do concurso todas as crianças e adolescentes, entre 10 e 
14 anos, que tenham produzido textos literários inéditos, de tema e forma livres, 
escrito em Língua Portuguesa. 
            A intenção da Associação Atrevida, criadora da iniciativa, é redefinir o 
conceito de literatura infanto-juvenil, no qual crianças e adolescentes não sejam 
apenas destinatários ou meros leitores de uma literatura infantil feita por adultos, 
mas, que usem a palavra e se transformem em protagonistas centrais das suas 
histórias. 
           Para mais informações sobre o regulamento, dados para a inscrição, forma 
de envio da obra, premiação e publicação, acesse o site do concurso 
https://www.culturaatrevida.com/concurso.  
 
ISMART - INSCRIÇÕES PARA OS PROJETOS ALICERCE E BOLSA TALENTO – ATÉ 
11/06 

Lembramos que os programas do ISMART possuem inscrição até dia 
11/06/2018, com público-alvo para alunos do 7º ano ou 9º ano. A primeira fase 
compreende a realização de cadastro e teste online, com questões de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

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
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-9-usp-dica-das-educadoras.pdf
https://www.culturaatrevida.com/concurso
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Inscrição e mais informações no site: http://www.ismart.org.br/processo-
seletivo/. 
 
29ª EDIÇÃO DO PRÊMIO JOVEM CIENTISTA – INSCRIÇÕES ATÉ 31/07 

O Prêmio Jovem Cientista tem o objetivo de impulsionar a pesquisa científica 
no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram soluções 
inovadoras para desafios da sociedade. A 29ª edição do prêmio terá como tema: 
“Inovações para Conservação da Natureza e Transformação Social”.  

As inscrições se encerram no dia 31 de julho, às 18h (horário de Brasília). 
Podem concorrer alunos regularmente matriculados em escolas públicas ou 
privadas de Ensino Médio e Profissional e Tecnológico e que tenham menos de 25 
anos de idade em 31 de dezembro de 2018. As inscrições podem ser feitas por meio 
do site: http://www.jovemcientista.cnpq.br/. 

Mais informações, formato do trabalho de pesquisa e acesso ao regulamento 
no site http://www.jovemcientista.cnpq.br/. 
 
CURSO INTERNET DAS COISAS – CODE IOT  

O Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI TEC-POLI/USP), em 
conjunto com a Samsung Eletrônica, está promovendo o curso Internet das Coisas, 
no âmbito do Projeto CODE IoT. A formação será presencial e gratuita, na cidade 
de São Paulo, com duração de um dia (data a escolher), entre os meses de abril e 
outubro. Os interessados podem se inscrever pelo endereço: 
http://codeiot.febrace.org.br/. 
 
VISITA AO CENTRO DE MEMÓRIA DA FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS 

Senhores Diretores, em atendimento a Secretaria da Educação, estamos 
retransmitindo convite para a participação das Escolas Estaduais na visita ao Centro 
de Memória da Fundação Dorina Nowill para Cegos. Informamos que as visitas 
estão autorizadas, e caso a escola tenha interesse deverá entrar em contato com a 
Sra. Marília no e-mail (marilia.vale@fundacaodorina.org.br). 

Voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos as atividades educativas 
trabalham o tema da inclusão de pessoas com deficiência visual, diversidades e 
cidadania. A visita educativa tem como objetivo estimular o conhecimento e 
minimizar os preconceitos quanto às limitações das pessoas cegas e com baixa 
visão. 

Serão oferecidos transporte gratuito, lanche e material educativo para 
grupos de até 46 alunos com 2 professores acompanhantes. As visitas do período 
da manhã começam 10h e as visitas do período da tarde começam às 14h30min.    

Os agendamentos podem ser feitos através do e-mail: 
incluindocm@fundacaodorina.org.br. 

Mais informações CLIQUE AQUI e no site 
https://www.fundacaodorina.org.br/.  

http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://codeiot.febrace.org.br/
mailto:incluindocm@fundacaodorina.org.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-10-fundao-dorina-nowill-folheto-visite-o-centro-de-memria-da-fdnc.pdf
https://www.fundacaodorina.org.br/
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CURSO GRATUITO PARA ORIENTAR PROFESSORES SOBRE QUESTÕES DA 
CULTURA INDÍGENA 
 O NINC – Núcleo de Inclusão Educacional da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo coloca à disposição dos professores da rede um conjunto de 
11 vídeoaulas sobre Histórias e Culturas Indígenas na Escola.  

O material é conduzido pelo especialista no assunto, e ex-aluno da escola 
estadual paulista, professor Dr. Giovani José da Silva, que atualmente é docente da 
Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da Universidade Federal Fluminense 
(UFF).  
As aulas estão disponíveis nesse site:  
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=1249. 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=1249

