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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 20 de 30/05/2018 

 

 
Mensagem: “O amor é o eterno fundamento da educação ”. 

                                                                        (Johann Pestalozzi)  

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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: 06/06/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
DIVULGAÇÃO 
SEMINÁRIO DO PROJETO "TENDAS DE CIDADANIA PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES IMIGRANTES" – DIA 04/06 

O projeto "Tendas de Cidadania para crianças e adolescentes imigrantes", 
desenvolvido pelo Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), 
em parceria com a Prefeitura de São Paulo, tem como missão promover a 
diversidade cultural combatendo a xenofobia e a discriminação. 

Para concluir o projeto, visando compartilhar as boas práticas desenvolvidas 
ao longo dessa jornada e debater o papel da escola e das políticas públicas na 
proteção dos direitos das crianças e adolescentes imigrantes, será realizado um 
seminário, no dia 04/06 (segunda-feira), das 9h às 11h, na Biblioteca Municipal 
Hans Christian Andersen (Av. Celso Garcia, 4.142 – Tatuapé, São Paulo-SP). 

Para conferir a programação e obter mais informações, acesse o link do 
evento no Facebook (https://www.facebook.com/events/1764972100208297/). 
 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS – INSCRIÇÕES ATÉ 08/06 

https://www.facebook.com/events/1764972100208297/
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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 
competição possui duas provas: a primeira é online, com 18 testes; a segunda é 
presencial, com 45 testes, e acontecerá na escola em que o aluno está matriculado. 

As escolas públicas da Rede Estadual de São Paulo que tiverem alunos 
participantes da CUCo concorrem automaticamente a prêmios que poderão ser 
escolhidos pela equipe de Gestão Escolar ou por seu Grêmio Estudantil. As cinco 
Diretorias de Ensino mais participativas terão, cada uma, uma escola premiada com 
investimentos que serão proporcionais ao número de participantes de todo o 
Estado. O primeiro prêmio pode chegar a 100 mil reais investidos diretamente na 
escola. 

Os prêmios das escolas dependem, exclusivamente, do número de 
participantes, independente do desempenho dos estudantes. No total, os valores 
investidos ultrapassam 500 mil reais, caso o número de participantes atinja, 
aproximadamente, 20% dos matriculados na rede. Os alunos mais bem colocados 
de cada escola também serão premiados e poderão receber convites para visitas 
monitoradas à USP; certificados de participação, emitidos pela USP, e isenção da 
taxa do vestibular da FUVEST. 

As inscrições estão abertas até 08/06 (às 12h). 
Para mais informações e inscrição, acesse http://www.vemprausp.org.br/.  

 
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/).  
            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 

http://www.vemprausp.org.br/
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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formulário deverá ser preenchido online até dia 08/06 no 
site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNfVh0BzqQHYI63Y1X4Q3dQv
JsxBHkCPJlcee3wQU4eD9tQ/viewform?fbzx=9217713039351613000.  
 
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 
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. 
 
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.  
Inscrição e mais informações no site: http://www.ismart.org.br/processo-
seletivo/.  
 
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 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNfVh0BzqQHYI63Y1X4Q3dQvJsxBHkCPJlcee3wQU4eD9tQ/viewform?fbzx=9217713039351613000
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNfVh0BzqQHYI63Y1X4Q3dQvJsxBHkCPJlcee3wQU4eD9tQ/viewform?fbzx=9217713039351613000
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-1-cartaz_a3-fatec-tatuap.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-2-aulas_preparatorias_v-3-fatec-tatuap.pdf
http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
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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. 
 
DESAFIOS MATEMÁTICOS - ENTREGA DOS DESAFIOS ATÉ 26/06 

Lembramos a todas as escolas inscritas nos Desafios Matemáticos 2018 que 
o prazo para a entrega dos desafios é dia 26/06/2018. Os mesmos deverão ser 
encaminhados ao Núcleo Pedagógico, por e-mail, protocolo ou entrega pessoal, 
para a PCNP Teresinha, responsável pelo concurso.  
 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP – EDIÇÃO JUNHO 
 Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de junho: 

• 16º Encontro USP-Escola – inscrições até 03/06 
O Encontro USP-Escola é um programa que oferece gratuitamente cursos de 

atualização durante as férias escolares com temas e abordagens diversificados para 
professores de educação básica, procurando responder a demandas atuais da 
escola. A lista de cursos com informações detalhadas e as instruções para inscrições 
estão disponíveis no link https://goo.gl/UQRvAK.  

• No meio do caminho tinha uma pedra? Em debate a Sociologia no Ensino Médio 
– Sem inscrições prévias – evento dia 15/06 das 9h às 20h30min. 

Encontro cujo objetivo é discutir a disciplina escolar sociologia e seu lugar, 
ou não lugar, na Base Nacional Comum Curricular. Mais informações: 
https://goo.gl/MZwuf8. 

• Ciência, Cinema & Literatura: Questões contemporâneas – Inscrições até 30/06 
Curso de atualização com o objetivo de refletir sobre questões 

contemporâneas a partir da discussão e exibição de filmes selecionados e obras 
literárias sugeridas. Mais informações: https://goo.gl/Fcf2kD. 

• Mudanças climáticas: Como agir para proteger o planeta? - Sem inscrições 
prévias – evento dia 02/06 às 10h30min 

Palestra descontraída com professor do Instituto de Física sobre as 
mudanças climáticas globais, temperatura média do planeta e mudanças em nosso 
clima. Mais informações: https://goo.gl/VYgMDS.  
 

OUTROS 
✓ EE PROF.ª INAH JACY DE CASTRO AGUIAR – PROFESSOR EVENTUAL 

A Direção da E.E. Prof.ª Inah Jacy de Castro Aguiar informa que possui vaga para 
Professor Eventual, PEB II – Língua Portuguesa. 

A atribuição será realizada: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/05/anexo-3-vozes-pela-igualdade-de-gnero-regulamento-1.pdf
https://goo.gl/UQRvAK
https://goo.gl/MZwuf8
https://goo.gl/Fcf2kD
https://goo.gl/VYgMDS


P á g i n a  | 5 

 

Dia: 04/06/2018 (segunda-feira) 
Horário: 12h 
Local: E.E. Prof.ª Inah Jacy de Castro Aguiar – Rua Prof. Adhemar Antônio Prado, 
190 – Jd. Tietê – Fone: 2919-1945. 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino  


