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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 18 de 16/05/2018 

 

Mensagem: “A cabeça que encontra a solução é a mesma que elabora o 
problema”. 

                                                                        (Leandro Karnal)  

GABINETE 
CADASTRO DA UNIDADE ESCOLAR 

Solicitamos aos Diretores das escolas abaixo relacionadas que preencham 
o CADASTRO de atualização da Unidade Escolar, até o dia 18/05/2018, e 
encaminhem à Assessoria do Gabinete, no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br. 
            Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
            CLIQUE AQUI para acessar o Cadastro. 
• Arthur – Inah – Ávila – Barone.       
           
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA – 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 – Matemática".  
➢ 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: 17/05/2018 (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. 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-1-cadastro-2018.pdf
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REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA – 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 - Inglês”.  
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante -                       
J. Camargo – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 
Quitinliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Victor – Zalina – 
Inah – Jopeque – Sansígolo – Valdir – Sapopemba – Adelaide – Farão – J. Sarmento.  
Data: 17/05/2018 (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 – PROFESSORES 
COORDENADORES 

A Dirigente Regional de Ensino convoca (01) um Professor Coordenador das 
77 escolas, que atendem aos Anos Iniciais, Finais e Médio, para representar a 
Unidade Escolar na "Reunião de Trabalho - Educação Especial - Foco Autismo”. 
Data: 18/05/2018 (sexta-feira) 
Horário: 13h às 17h 
Local: Auditório da EE Octacílio de Carvalho Lopes, Prof. -  Av. Waldemar Tietz, 850 
– Artur Alvim. 
Observação: Salientamos que a Direção da escola deverá indicar (01) Professor 
Coordenador para este encontro. Este profissional ficará responsável pela 
multiplicação da Orientação Técnica na escola para os demais gestores e equipe 
docente. Em caso de dúvidas, entrar em contato com Patrícia dos Anjos (PCNP 

Educação Especial). 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – PROFESSORES ESPECIALISTAS 
DAS SALAS DE RECURSO 

A Dirigente Regional de Ensino convoca (01) um Professor Especialista da 
Sala de Recurso, das escolas abaixo relacionadas, para representar a Unidade 
Escolar na "Reunião de Trabalho - Educação Especial - Foco Autismo”. 
➢ Rosolia – Octávio - Jandyra – Missionário – Menotti - Jocelyn – Albergaria -     

Emir – São João – Bindo. 
Data: 18/05/2018 (sexta-feira) 
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Horário: 13h às 17h 
Local: Auditório da EE Octacílio de Carvalho Lopes, Prof. -  Av. Waldemar Tietz, 850 
– Artur Alvim. 
Observação: Salientamos que a Direção da escola deverá indicar somente (01) 
Professor Especialista para este encontro. E este profissional ficará responsável 
pela multiplicação da Orientação Técnica na escola para os demais Professores 
Especialistas. Em caso de dúvidas, entrar em contato com Patrícia dos Anjos (PCNP 

Educação Especial). 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS INICIAIS. 
            A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para reunião de trabalho. 
Data: 23/05/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ANO LETIVO DE 2018 – ATÉ 
25/05 

Solicitamos aos Professores Coordenadores a ampla divulgação do 
Formulário de Cadastro de Professores de Matemática (dos Anos Finais e Ensino 
Médio) para o ano letivo de 2018. O cadastro visa a atualização das informações de 
contato dos professores atuantes na rede, neste ano. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzM0VDI3Rk9BMFUzOU1DWTZBUzA5N1hPMy4u.  
 
CADASTRO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ANO LETIVO DE 2018 
– ATÉ 25/05 

Solicitamos aos Professores Coordenadores a ampla divulgação do 
Formulário de Cadastro de Professores de Língua Portuguesa (dos Anos Finais e 
Ensino Médio) para o ano letivo de 2018. O cadastro visa a atualização das 
informações de contato dos professores atuantes na rede, neste ano. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNkc2UFIyMllPVVNZVDRVTlhVTzA3WFYwWi4u.  
 
DIVULGAÇÃO 
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA - FATEC TATUAPÉ - PROCESSO 
SELETIVO – VESTIBULAR 2º SEMESTRE DE 2018 – INSCRIÇÃO ATÉ 08/06 

A FATEC Tatuapé, criada há cerca de 8 anos, atualmente conta com 1.400 
alunos distribuídos entre os Cursos de Tecnologia em Construção de Edifícios, 
Tecnologia em Controle de Obras e Tecnologia em Transporte Terrestre. É uma 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzM0VDI3Rk9BMFUzOU1DWTZBUzA5N1hPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzM0VDI3Rk9BMFUzOU1DWTZBUzA5N1hPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNkc2UFIyMllPVVNZVDRVTlhVTzA3WFYwWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNkc2UFIyMllPVVNZVDRVTlhVTzA3WFYwWi4u
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Instituição de Ensino Superior pública, sem fins lucrativos, engajada na formação 
qualificada de profissionais e, dedicada à formação de base tecnológica e a 
disseminação do conhecimento em suas mais diversas áreas.  

Ainda, oferecem gratuitamente, para todos os interessados em participar do 
processo Seletivo Vestibular - 2º Semestre de 2018 e principalmente para os alunos 
que finalizarão o Ensino Médio Supletivo neste semestre letivo, aulas preparatórias 
para o vestibular, ministradas pelo próprio corpo docente.  

Mais informações e inscrição no site: 
http://www.fatectatuape.edu.br/site_novo/home.php?aviso=sim&altura=590&la
rgura=450&imagem=imagens/avisos/vest2018-2.jpg&login=.  
 CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz de divulgação dos cursos e cronograma; 
 CLIQUE AQUI para acessar a programação das Aulas Preparatórias. 
 
SEMANA DE MOBILIZAÇÃO ESTADUAL PARA O RECOLHIMENTO DE PNEUS - 14 A 
18/05 

Considerando a quantidade de pneus inservíveis encontrados nos domicílios, 
com potencial de se tornarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, as 
Secretarias da Saúde e do Meio Ambiente e seus parceiros da Sala Estadual de 
Coordenação e Controle de Arboviroses de SP, em consonância com orientações 
da Sala Nacional e Ministério do Meio Ambiente, está promovendo uma Semana 
Estadual de Mobilização para o Recolhimento de Pneus nos domicílios paulistas, 
entre os dias 14 e 18 de maio de 2018, com objetivo de eliminação de criadouros 
do Aedes. 

Para que esta campanha tenha êxito, é preciso o envolvimento do poder 
público, da sociedade civil e da população em geral, com atitude positiva em 
disponibilizar os pneus usados que estão nas residências para a coleta pública. 

Em hipótese alguma o espaço da Unidade Escolar poderá receber pneus 
inservíveis. 
 
13ª EDIÇÃO DO “AVISTAR BRASIL” – INSTITUTO BUTANTAN – DE 18/05 A 20/05 

O Instituto Butantã realizará a 13º edição do “Avistar Brasil”, um evento que 
busca promover o contato com a natureza, as práticas de conservação ambiental e 
sobretudo a comunicação da Ciência para todos os públicos. O “Avistar Brasil – 
2018” acontecerá entre os dias 18 e 20 de maio, na Avenida Vital Brasil, 1.500 – 
Butantã – São Paulo - SP. 

O evento é gratuito e não precisa de inscrição prévia. A programação inclui 
palestras, exposições, oficinas para crianças e adultos, minicursos, lançamentos de 
livros, entre outros eventos. Entre as atividades, destacamos o “Conhecer – 
Divulgação Científica”, um encontro para discutir a divulgação científica, seus 
formatos e sua linguagem, que ocorrerá no dia 19/05 (sábado), a partir das 10h, 
com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Dispersciência 
(https://www.youtube.com/channel/UCUgarxqakK33XeFA4nHG2HA). 

http://www.fatectatuape.edu.br/site_novo/home.php?aviso=sim&altura=590&largura=450&imagem=imagens/avisos/vest2018-2.jpg&login
http://www.fatectatuape.edu.br/site_novo/home.php?aviso=sim&altura=590&largura=450&imagem=imagens/avisos/vest2018-2.jpg&login
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-2-cartaz_a3-fatec-tatuap.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-3-aulas_preparatorias_v-3-fatec-tatuap.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCUgarxqakK33XeFA4nHG2HA
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As informações sobre o evento e a programação completa estão disponíveis 
no site www.avistarbrasil.com.br. 
 

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://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. 
 

PRORROGADO - CONCURSO DE VÍDEOS “PORTUGAL E EU” – INSCRIÇÕES ATÉ 
25/05 

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 25/05. 

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. 

http://www.avistarbrasil.com.br/
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-4-edital_pibic-em_2018_2019-usp-programa-de-iniciao-cientfica-2.pdf
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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 25/05/2018. 

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.  
 
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 Hospital de Amor, em Barretos. Neste 
concurso, o tema de redação é “Câncer de pele: Um olhar para a sua pele pode 
mudar a sua vida”.  

O público-alvo são estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas 
estaduais de São Paulo 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 é “Em todos os lugares. Em pé de 
igualdade! ”, e 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 e 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 de 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  
 CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino  

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-5-regulamento_-portugal-e-eu-atual-prorrogado-25-5.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-6-fichas-portugal-e-eu-atual-inscrio-prorrogado-25-5.pdf
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/001/2018/05/anexo-7-vozes-pela-igualdade-de-gnero-regulamento-1.pdf

