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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 17 de 09/05/2018 

 

Mensagem: “Eu não necessito de um motivo especial para ser feliz.  Felicidades 
são pedacinhos de ternuras que colho aqui e ali”. 

                                                                        (Cecília Meireles)  

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – MMR   

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores e PCNP das escolas 
abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho do MMR: 
➢ Adelino – Astolfo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Inah – Infante – Jamil – 

Joaquín – Farão – Maria Ferraz – Sansígolo – Rosolia – Quintiliano – Nicarágua – 
Romeu – Victor Miguel – Zalina.    

Data: 10/05/2018 (quinta-feira)   
Horário: das 13h30min às 17h30min   
Local: Diretoria de Ensino Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – MMR   

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores e Professores 
Coordenadores de Anos Finais e Ensino Médio e PCNP das escolas abaixo 
relacionadas, para Reunião de Trabalho do MMR:  
➢ Adelino – Astolfo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Inah – Infante – Jamil – 

Joaquín – Farão – Maria Ferraz – Sansígolo – Rosolia – Quintiliano –         
Nicarágua – Romeu – Victor Miguel – Zalina    

Data: 11/05/2018 (sexta-feira)   
Horário: das 13h30min às 17h30min   
Local: Diretoria de Ensino Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA – GRUPO 01 E 02 

Informamos que não haverá a reunião do dia 10/05/2018, tendo em vista 
outras demandas realizadas na Diretoria. 

 Uma nova data será informada oportunamente. 
 
VIDEOCONFERÊNCIA – MEDIAÇÃO E LINGUAGEM – RADIONOVELA – 16/05 
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A Dirigente Regional de Ensino convoca nos termos do inciso I, do artigo 7º, 
da Resolução SE 61/2012, e artigo 3º alterado pela Resolução SE 104/2012, os 
Professores da Sala de Leitura para Videoconferência – Mediação e Linguagem- 
Linguagens: Radionovela. 
Dia: 16/05/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 11h às 12h30min 
Local: Rede do Saber - Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 - Artur Alvim. 
 
DIVULGAÇÃO 
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.  

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.  
 

MOSTRA JUNTOS SEMPRE 2018/3º CONGRESSO NO APOIO AO ESCOLAR EM 
TRATAMENTO DE SAÚDE – INSCRIÇÕES ATÉ 14/05 

Informamos que estão abertas inscrições para a #Mostra juntos sempre 
2018, em parceria com o Hospital São Paulo e com a Sociedade Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina – SPDM, que tem como objetivos:  
✓ Desafiar a criatividade e o imaginário, estimulando e desenvolvendo a 

comunicação entre alunos e alunas da rede pública estadual;  
✓ Desenvolver a criatividade e a relação simbólica entre as linguagens verbal e 

não verbal;  
✓ Estimular a cidadania e a reflexão sobre a inclusão e o respeito às diferenças 

individuais;  
✓ Despertar o espírito de coleguismo e solidariedade na escola, entre pares, 

independente da situação física, emocional e intelectual;  
✓ Promover e divulgar as produções de alunos e alunas da rede pública estadual 

de ensino. 
 O tema é o apoio a colega em ambiente hospitalar e/ou em tratamento de 
saúde e/ou o acolhimento a colega que volta à escola depois de afastamento por 
motivo de saúde. 

Salientamos que os materiais produzidos devem ser encaminhados para 
NPE, desta diretoria, até as 12h do dia 14/05/2018, o prazo não será prorrogado. 

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
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 CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento; 
           CLIQUE AQUI para acessar o Documento Orientador da Classe Hospitalar. 
 
CURSO “ACIDENTE DE TRÂNSITO: O QUE É PRECISO SABER” – INSCRIÇÕES ATÉ 
15/05 

Com o intuito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes 
e de feridos no trânsito e conscientizar a população para atitudes preventivas, a 
Secretaria da Educação de São Paulo participa da campanha Maio Amarelo, em 
conjunto com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.  

O curso a distância “Acidente de trânsito: o que é preciso saber” acontece de 
21 de maio a 1º de junho. A formação, gratuita, com carga horária de 6h, é 
destinada a estudantes e professores dos Ensinos Fundamental II e Médio e demais 
interessados. Prevenção para pedestres, primeiros socorros, o que é importante 
dizer aos socorristas e para quem ligar são algumas das informações que serão 
passadas aos cursistas. 

As inscrições serão feitas no site http://jovemdoutor.org.br/transito/, até dia 
15/05.  
 
ENEM 2018 – INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 18/05 

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada 
para o curso superior, por meio do Prouni, do Fies e do Sisu, além da autoavaliação.  

A inscrição poderá ser feita até dia 18/05, no site 
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial.  

Para mais informações, consulte o site acima ou acesse o edital online: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2018/edital_enem_2
018.pdf.  

 
USP - PROGRAMA PRÉ-INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PRÉ-IC USP) – ATÉ 23/05 

O Pré-IC USP é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
que tem por objetivo promover a cultura científica e tecnológica entre estudantes 
do Ensino Médio, mediante o desenvolvimento de projetos de pesquisa sob 
orientação de um docente da USP, atraindo o interesse desses estudantes para o 
ingresso na universidade. 

As inscrições são realizadas pelo docente da USP, responsável pela 
orientação do projeto, via sistema Atena USP, até 23/05 (às 12h). Como bolsistas, 
podem participar estudantes de escolas públicas matriculados nas 1ª ou 2ª séries 
do Ensino Médio. O programa oferece uma bolsa no valor total (por estudante) de 
R$ 1.200,00, sendo R$ 100,00/mês (de agosto/2018 a julho/2019). 

A participação da escola se dará por adesão. Para obter auxílio na escolha do 
orientador, a escola deverá entrar em contato com um representante da Comissão 
de Pesquisa da Unidade da USP onde gostariam de realizar o projeto para que 
indique um docente da universidade.  

https://1drv.ms/w/s!Al7W2-VkRHZXqnp8VBRsLydkZJUU
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqnlR5Xclv_QyVuDw
http://jovemdoutor.org.br/transito/
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2018/edital_enem_2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2018/edital_enem_2018.pdf
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https://uspdigital.usp.br/atena/ComissaoRelComissoesPublicoListar?codmnu=20
75.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com Carolina Batista 
(carolina.batista@educacao.sp.gov.br).  

CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Programa. 
 
MARATONA UNICEF SAMSUNG - TECNOLOGIAS MÓVEIS NAS ESCOLAS – ATÉ 
25/05 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos para 
dispositivos móveis que visem à utilização de aplicativos (APP) nas salas de aulas, a 
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX, em 
parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e a SAMSUNG, 
organizará o evento “Maratona”, que reunirá programadores, designers, 
desenvolvedores, estudantes, professores e inventores em geral. As soluções 
desenvolvidas durante o evento devem ter como finalidade promover inovações 
que contribuam para a melhoria da qualidade educacional. 

A Maratona acontecerá no período de 25 de abril a 28 de setembro e será 
dividida em três etapas:  
✓ Inscrição: até 25/05 
✓ Desenvolvimento: de 12/06 a 31/07; 
✓ Certificação: de 24/09 a 28/09. 

Cada equipe deverá obrigatoriamente ser formada por cinco integrantes 
com os seguintes perfis: 1 professor da escola pública, 1 aluno cursando Ensino 
Médio na escola pública, 1 aluno de escola técnica ou Instituto Federal (cursando 
tecnologia da informação e/ou design), 1 aluno de graduação do curso de 
tecnologia da informação (a partir do terceiro semestre), 1 aluno de licenciatura 
(terceiro ou quinto semestre). Para compor a equipe, também é possível escolher 
os integrantes no site da ação. 

Os APP deverão ser desenvolvidos de acordo com as normas e orientações 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com: 
Liliane Costa (liliane.costa01@educacao.sp.gov.br) ou Camila Lopes 

(camila.lopes@educacao.sp.gov.br). 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento  

 
INSTITUTO PROA – BOLSA DE ESTUDOS EM ADMINISTRAÇÃO – ATÉ 31/05 

Com o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho, o Instituto 
PROA, parceiro da Secretaria da Educação, oferece anualmente um curso gratuito 
na área de Administração.  

Com duração de 6 meses, o curso inclui orientações sobre a carreira e a 
conquista do primeiro emprego e é destinado a alunos entre 16 e 20 anos, que 
estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio há, no máximo, 

https://uspdigital.usp.br/atena/ComissaoRelComissoesPublicoListar?codmnu=2075
https://uspdigital.usp.br/atena/ComissaoRelComissoesPublicoListar?codmnu=2075
mailto:carolina.batista@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-3-edital_pibic-em_2018_2019-usp-programa-de-iniciao-cientfica-1.pdf
mailto:liliane.costa01@educacao.sp.gov.br
mailto:camila.lopes@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-4-regulamento-maratona-unicef-samsung.pdf
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dois anos em escola pública e que apresentem uma renda familiar menor que um 
salário mínimo e meio per capita. Serão ofertados: bolsa de estudos (certificado do 
SENAC), consultoria de RH, vale transportes, uniforme e material didático. 

As inscrições vão até 31/05 e podem ser feitas somente pela internet, por 
meio do site http://www.proa.org.br/p/aluno-proa. 
 
USP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – DIVULGAÇÃO DE MAIO 
 Estamos divulgando as atividades científicas, pedagógicas e culturais que 
serão realizadas na Universidade de São Paulo (USP): 

• Telescópio na escola: Esse projeto científico-pedagógico de ciências utiliza 
telescópios robóticos para captura de imagens dos astros em tempo real, 
através de página da web. Para mais informações e solicitação do Telescópio, 
acesse http://www.telescopiosnaescola.pro.br/argus/index.php; 

• Estudos sobre a BNCC (promovido pelo Grupo de Estudos e pesquisas ECCo). 
Os próximos encontros serão dia 16/05 (As 10 competências Gerais) e 13/06 
(A educação –formação- integral). Ambos encontros acontecem na sala 124 
do Bloco B das 19h às 21h. 

• Curso “os microrganismos estão em jogo. Projeto Microtodos, microbiologia 
a serviço da cidadania”. Curso presencial dia 06/06 no Instituto de Ciências 
Biomédicas. Inscrições até 15/05 pelo site 
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=420400071&co
d_edicao=18001&numseqofeedi=1.  

 
OUTROS 
✓ EE PROF. DOM CAMILO MARIA CAVALHEIRO – ATRIBUIÇÃO DE PROFESSOR 

EVENTUAL 
A Direção da E.E. Dom Camilo Maria Cavalheiro informa que possui 02 vagas 

para Professor Eventual, sendo uma no período da manhã e outra no período da 
tarde. 

Os interessados deverão se inscrever: 
Dias: 10 e 11/05/2018 
Horário: das 9h às 16h 
Local: EE Dom Camilo Maria Cavalheiro – Rua Garuva, 55 – Jardim Santa Maria. 

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

http://www.proa.org.br/p/aluno-proa
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/argus/index.php
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=420400071&cod_edicao=18001&numseqofeedi=1
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=420400071&cod_edicao=18001&numseqofeedi=1

