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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 19 de 23/05/2018 

 

Mensagem: “Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que 
sabem muito falam pouco”. 

                                                                        (Jean Jacques Rousseau)  

GABINETE 
CADASTRO DA UNIDADE ESCOLAR 

Solicitamos aos Diretores das escolas abaixo relacionadas que preencham 
o CADASTRO de atualização da Unidade Escolar, até o dia 26/05/2018, 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. 
• Exército - Wilfredo.  
 
SUPERVISOR DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ E.E. JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO 

A Direção da E.E. Jozineide Pereira Gaudino comunica a existência de vaga 
para o exercício da função de Professor Coordenador, conforme segue: 
   - Área de atuação: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
   - Período de trabalho: das 9h30min às 18h30min; 
   - Entrega das propostas: 24 a 30/05/2018;  
   - Entrevistas a agendar.   
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS 
 A Competição USP de Conhecimento – CUCo é um desafio criado 
exclusivamente para os estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio da rede 
pública do Estado de São Paulo e é parte do programa “Vem pra USP! ”. 
 A CUCo busca incentivar os alunos a ingressar nos cursos de graduação da 
USP e, ao mesmo tempo, estimulá-los a melhorar o desempenho nas disciplinas 
que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso no 
Ensino Superior.  

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/cadastro-2018.pdf
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 Os alunos melhores classificados dos três anos de ensino receberão 
certificados da USP, visitarão laboratórios de pesquisa da Universidade e terão 
videoaulas especiais de preparação para o vestibular. Os estudantes do 3º ano do 
ensino médio premiados ainda participarão do vestibular FUVEST 2019 sem pagar 
a taxa de inscrição. 

 Período de inscrição: de 09/05/2018 a 08/06/2018. 

 Mais informações acessar o site: www.vemprausp.org.br. 

   
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - PORTUGUÊS – 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 – Português".  
➢ 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 - Valdir.  

Data: 24/05/2018 (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. 
 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - PORTUGUÊS – 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 - Português”.  
➢ 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 – Sapopemba – Adelaide – Farão –                         
J. Sarmento.  

Data: 24/05/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  

http://www.vemprausp.org.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 
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 – ETI – ANOS FINAIS 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores e Professores 
Coordenadores das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho das 
Escolas de Tempo Integral – ETI – Anos Finais: 
➢ Jamil – Joaquín – Ramacciotti 
Data: 25/05/2018 (sexta-feira) 
Horário: das 13h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Rua Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – PROFESSORES 
COORDENADORES – FÓRUM DE ESCOLAS ESTADUAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor Coordenador, das 
escolas, relacionadas abaixo, para participar do Fórum de Escolas Estaduais, com a 
participação do CAPSij Sapopemba. 
➢ Bindo – Emir – Jandyra – Victor – Liberato  
Data: 29/05/2018 (terça-feira) 
Horário: 08h  
Local: CAPSij Sapopemba - R. David de Melo Lopes, 86 - Vila Cardoso Franco. 
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com Patrícia dos Anjos (PCNP 
Educação Especial). 
 
REUNIÃO DE TRABALHO PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Iniciais das Escolas abaixo relacionadas para Reunião de Trabalho. 
➢ Ashcar – Pedrosa – Antenor – Arthur – Didio – Emir - Juta VI – Glycério –         

Farão – Lina – Zanelatti – Missionário - Maria Ferraz – Albergaria – Negreiros – 
Menotti – Octávio – Olga – Aranha - Pq. Savoy - São João – Shiro – Fontana - 
Belian e Wilfredo. 

Data: 30/05/2018 (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 
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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 
4º CONGRESSO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP – 
ENVIO DE TRABALHOS ATÉ 27/05  

Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso de Graduação da 
Universidade de São Paulo – USP, que será realizado nos dias 04/07 e 05/07, no 
Auditório do Centro de Difusão Internacional (CDI) da USP, Campus Butantã – São 
Paulo -SP. Para participar, os trabalhos poderão ser enviados até este domingo, 
27/05.  

O evento consolidou-se, na gestão anterior, como um marco para o ensino 
da graduação da USP ao trazer a oportunidade de exposição e divulgação das 
experiências e inovações no ensino de graduação. Nesta edição, intitulada 
“Buscando a Transdisciplinaridade na Construção do Conhecimento”, o encontro 
procura reforçar a importância do compartilhamento de experiências que 
potencializem o ensino, em um cenário de convergência acadêmica.  

Podem participar docentes, pós-doutores, pós-graduandos, bolsistas de 
estágio PAE e monitores-bolsistas do Programa de Formação de Professores (pós-
graduandos), estudantes de graduação que tenham desenvolvido trabalho de 
pesquisa relativo ao ensino de graduação ou de Ensino Médio, sob orientação de 
docentes.  
            A submissão dos trabalhos vai até o dia 27/05 e as inscrições para o evento, 
em geral, vão até dia 18/06. 

 Para maiores informações acesse: 
http://www.congressograduacao.usp.br.   

 
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO – INSCRIÇÕES ATÉ 28/05  

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
http://www.congressograduacao.usp.br/
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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. 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:  

• 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.  
Os custos com a viagem, hospedagem e alimentação serão subsidiados pela 

Câmara dos Deputados.  
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.   
 
11ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL COM INSCRIÇÕES ABERTAS - 
ATÉ 28/05  

O prêmio “Professores do Brasil” é uma iniciativa do Ministério da Educação 
(MEC) juntamente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e 
premiar o trabalho de professores de escolas públicas. Podem participar todos os 

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
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professores da Educação Básica no exercício da atividade docente em 
estabelecimentos de ensino dos sistemas públicos de ensino federal, 
estaduais/distrital e municipais e, ainda, das instituições educacionais 
comunitárias, filantrópicas e confessionais, conveniadas aos sistemas públicos de 
ensino.   

Para concorrer, os professores devem enviar um relato de prática 
pedagógica desenvolvida com seus alunos, registrando uma experiência, um 
processo vivido ou mesmo uma conversa entre alunos e professores. Assim, além 
de participar do processo de premiação, os professores desenvolvem um exercício 
de reflexão sobre a própria prática, o que garante o aprimoramento dos processos 
de ensino e aprendizagem.  

São objetivos do prêmio:  
✓ Reconhecer o trabalho dos professores das redes públicas que, no exercício da 

atividade docente, contribuem de forma relevante para a qualidade da 
Educação Básica no Brasil;  

✓ Valorizar o papel dos professores como agentes fundamentais no processo 
formativo das novas gerações;  

✓ Dar visibilidade às experiências pedagógicas conduzidas pelos professores, 
consideradas exitosas e que sejam passíveis de adoção por outros professores 
e pelos sistemas de ensino;  

✓ Estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na 
implementação do Plano Nacional de Educação e da Base Nacional Comum 
Curricular;  

✓ Oferecer uma reflexão sobre a prática pedagógica e orientar a sistematização 
de experiências educacionais.  

Calendário das etapas:  

• Envio de Relatos de práticas pedagógicas: até 28 de maio;  

• Estadual: previsão para 2 de julho;  

• Temáticas especiais e Regional: previsão para 27 de julho;  

• Nacional: previsão de divulgação para 30 de agosto  
Para mais informações, acesse o portal do 

prêmio http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/. Para realizar a inscrição, 
acesse http://ppb.mec.gov.br/login.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
CLIQUE AQUI para acessar Orientações Gerais. 
 
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 

http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
http://ppb.mec.gov.br/login
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-1-regulamento_prmio-professores-do-brasil-11a-edio-2018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-2-orientacoes_escrita_relato-prmio-professores-do-brasil-11a-edio-2018.pdf
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estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio há, no máximo, 
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.  
 
CONCURSO CULTURAL MAIO AMARELO KIDS – ATÉ 31/05  

O Maio Amarelo Kids é uma iniciativa de educação para o trânsito que 
propõe desafios sobre o tema por meio de um jogo lúdico e interativo. O game, 
além de ensinar, premia os melhores colocados na competição com um concurso 
cultural que termina em 31 de maio. As 10 melhores escolas e os 100 melhores 
alunos serão contemplados com kits da Lego.  

O game foi desenvolvido pela ZOOM Education For Life, em parceira com o 
Observatório Nacional de Segurança Viária. O projeto incentiva a discussão da 
mobilidade em conjunto com crianças, familiares e instituições de ensino.  

Site oficial: https://maioamarelokids.org.br/.   
Mais informações: http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/maio-amarelo-

kids-um-game-que-ensina-e-premia-os-participantes/  

 
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.  

 

PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10 – INSCRIÇÕES ABERTAS – ATÉ 02/06             
Organizado pela Fundação Victor Civita em 1998, o Prêmio Educador Nota 

10 recebe inscrições até o dia 2 de junho. O concurso reconhece as iniciativas de 
profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental (incluindo Educação de 
Jovens e Adultos – EJA) e Ensino Médio.  
            A seleção é dividida em duas etapas. Na primeira, uma banca formada por 
especialistas de diversas disciplinas (Alfabetização, Língua Portuguesa, Educação 

http://www.proa.org.br/p/aluno-proa
https://maioamarelokids.org.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/maio-amarelo-kids-um-game-que-ensina-e-premia-os-participantes/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/maio-amarelo-kids-um-game-que-ensina-e-premia-os-participantes/
https://www.culturaatrevida.com/concurso
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Física, História, Arte, Língua Estrangeira, Ciências, Matemática e Geografia) é 
responsável por analisar o projeto ou a sequência de atividade inscrita. Por isso, é 
importante que o candidato relate em detalhes como é o trabalho em sala de aula 
e o que os alunos aprenderam.  

Para mais informações sobre o Prêmio, acesse o 
site https://fvc.org.br/especiais/tudo-sobre-o-premio/. Para se inscrever no 
Prêmio deste ano, acesse o site http://premioeducadornotadez.com.br/.   
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – INSCRIÇÕES ATÉ 
02/06  
            A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) é um projeto 
apoiado pelo CNPq, e constitui um programa permanente da Sociedade Brasileira 
de Física (SBF), responsável por sua execução. Neste ano será destinado 
exclusivamente a estudantes do Ensino Médio e do último ano (9º ano) do Ensino 
Fundamental de Escolas Públicas (estadual, municipal ou federal), desde que há 
pelo menos um professor responsável. 

A Escola deverá preencher no 
site https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obfep2018/forms/credenciamento/ o 
cadastro de credenciamento online do(s) professor(es) responsável(is).  
            Para mais informações, acesse o site com o Regulamento completo 
(http://www.sbfisica.org.br/~obfep/regulamento/) e também o Calendário da 
Olimpíada (http://www.sbfisica.org.br/~obfep/calendario/).  
 
EDUCAÇÃO EM REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES (RRD) – PESQUISA ATÉ 08/06  

A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria de Gestão 
Básica da Educação (CGEB), Centro de Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino 
Médio e Educação Profissional (CEFAF), Equipe Curricular de Geografia, em 
parceria com a Casa Militar, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
(CEDEC), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, o Centro 
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – Cemaden e o 
Office Of U.S. Foreign Disaster Assistance - USAID/OFDA realizaram o II Seminário 
Estadual e o I Seminário Internacional de Educação em Redução de Riscos e 
Desastres nos dias 03 e 04 de abril de 2018.  

Os vídeos dos Seminários se encontram no 
site https://drive.google.com/drive/folders/1TneMwT000UZ_-
keSMLY03rDBBbnJh3vo   

Divulgamos, também, a Carta Aberta elaborada pelos participantes no final 
do encontro com recomendações para formulação de políticas públicas em RRD 
(https://goo.gl/BcKwQA), bem como uma reportagem publicada no Portal da 
Educação sobre o seminário (http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/educacao-
promove-seminario-sobre-reducao-de-riscos-e-desastres/).  

https://fvc.org.br/especiais/tudo-sobre-o-premio/
http://premioeducadornotadez.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-3-regulamento-premio-educador-nota-10-2018-vf2.pdf
https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obfep2018/forms/credenciamento/
http://www.sbfisica.org.br/~obfep/regulamento/
http://www.sbfisica.org.br/~obfep/calendario/
https://drive.google.com/drive/folders/1TneMwT000UZ_-keSMLY03rDBBbnJh3vo
https://drive.google.com/drive/folders/1TneMwT000UZ_-keSMLY03rDBBbnJh3vo
https://goo.gl/BcKwQA
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/educacao-promove-seminario-sobre-reducao-de-riscos-e-desastres/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/educacao-promove-seminario-sobre-reducao-de-riscos-e-desastres/
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            Pedimos que a Escola acesse o formulário de pesquisa, que tem por objetivo 
colher informações a respeito do tema RRD abordado na escola.  

Lembramos que o formulário deverá ser preenchido online até dia 08/06 no 
site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNfVh0BzqQHYI63Y1X4Q3dQv
JsxBHkCPJlcee3wQU4eD9tQ/viewform?fbzx=9217713039351613000.  
 

OUTROS 
✓ EE PROF.ª KIMAKO KAMADA KINOSHITA – PROFESSOR EVENTUAL 

A Direção da E.E. Prof.ª Kimako Kamada Kinoshita informa que possui 02 vagas 
para Professor Eventual, sendo uma no período da manhã e outra no período da 
tarde. 

Os interessados deverão entrar em contato com a Direção da Unidade Escolar. 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNfVh0BzqQHYI63Y1X4Q3dQvJsxBHkCPJlcee3wQU4eD9tQ/viewform?fbzx=9217713039351613000
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNfVh0BzqQHYI63Y1X4Q3dQvJsxBHkCPJlcee3wQU4eD9tQ/viewform?fbzx=9217713039351613000

