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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar. 
  
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais 
da educação, pais, alunos e comunidade em geral.  Nela todas as informações, orientações e 
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terças-
feiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos 
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas 
circulares. Contamos com vocês e  
Esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas escolas. 

Maria Helena Tambellini Faustino 
Dirigente de Ensino 

 

 

CRONOGRAMA GERAL: 

Concurso Vozes pela Igualdade Inscrições até 19/06/2018 

Bonificação por resultado 2017 – orientação referente a pedidos 
de revisão 

Até 28/09/2018 

 

 
PAINEL – GESTÃO EM FOCO – MMR: 
 
Senhores Diretores 
 
Solicitamos o envio de fotos do Painel Gestão a Vista – MMR  para o e-mail: mmrleste3@gmail.com 
 

SLAM POÉTICO ESTUDANTIL: 
 
Convidamos todas as escolas a participar do Slam Poético Estudantil. Segue orientações: 
 
Regulamento -  Slam Poético Estudantil 
 
Programa de distribuição de acentos:   Faremos a distribuição após o número exato de escolas 
participantes 
 
Ordem de apresentação 
Realizaremos o Sorteio de apresentação antecipadamente, dia 15 de junho no Primeiro Encontro de 
Slam Poético Estudantil. O Sorteio será realizado às 15hs na Escola Inácio Monteiro III de forma 
pública e transparente, o sorteio será realizado com 2 chaves. Serão três rodadas Classificatórias: 
1º Rodada todos recitam, passam 10; 
2º Rodada os 10 Recitam e passam 5; 
3º Rodada os 5 recitam e sai o vencedor. 
Premiação 
- Os três primeiros colocados receberão troféus, sendo um para cada escola e outro para o 
vencedor 
- Os três primeiros colocados receberão um kit de livros e outros itens surpresa; 
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- Todos os outros participantes receberão medalhas de participação; 
-Todos os participantes receberão certificado de participação; 
Orientações para alunos participantes 
- As poesias devem ser autorais; 
- Cada Poetas “Slams” devem estar com 03 Poesias autorais, “serão três rodadas” 
- Não é permitido utilizar figurino ou acompanhamento musical; 
- É permitido ler no papel ou celular; 
- Os temas são voltados a questões sociais, violência, feminicídio, homofobia, bullying, racismo, 
preconceito, drogas, diversidade, xenofobia, Intolerância religiosa etc.... 
- O tempo de cada poesia falada não pode ultrapassar 03 (três) minutos, após o tempo há uma 
tolerância de 10 ( dez) segundos para que se encerre a poesia, caso a ultrapasse, meio ponto será 
descontado 10 segundo seguintes. 
Observações importantes 
- Os organizadores estarão devidamente uniformizados com camisetas do evento: 
- Contaremos com voluntários para auxiliar na organização; 
- As escolas devem chegar com a antecedência de 30 minutos para tranquila acomodação; 
- Assim que a escola chegar o responsável deve procurar a organização para confirmação da 
presença. 
Inscrições 
As inscrições serão aceitas do dia 24/04 a 11/06, todas inscrições devem ser enviadas para 
almiref37@gmail.com , segue modelo de ficha de inscrição contendo Nome da Escola, professor 
responsável, nome de três alunos sendo um suplente. 
Data do evento 18/06 
Local: Céu Jambeiro 
Horário: 14:30 
Endereço: Av. José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases, São Paulo - SP 
 
Slam Poético Estudantil 
Ficha de Inscrição 
Nome da Escola: _________________________________________________________________ 
Tel: ________________ E-mail ______________________________________________________ 
Escola Estadual ( ) Escola Municipal ( ) Escola Particular ( ) 
Professor Responsável: ____________________________________________________________ 
Poetas 
Nome: ______________________________________ Série: _____ 
Nome: ______________________________________ Série: _____ 
Nome: ______________________________________ Série: _____ 
obs: um poeta será o substituto caso haja ausência do segundo. 
 
 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

PODA OU CORTE DE ÁRVORE : 
 
Srs Diretores. 
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Informamos que caso exista árvore para poda ou corte, antes de enviar ofício à D.E. se faz 
necessário o envio de Ofício a Prefeitura Regional de sua região, para emissão de autorização 
através de análise de Engenheiro, somente após a autorização da Prefeitura Regional e 
acompanhado da mesma e que o Ofício deve ser remetido à D.E.  
 
NOVO MODELO DE PLANILHA DE ÁGUA: 
 
Lembramos aos Srs. Diretores que a partir de maio deverá ser utilizado o novo modelo da planilha 
de água, já enviado aos Srs. por e-mail. 
 

 NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PLATAFORMA DE VIDEOAULAS -  PREPARO PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 
(ENEM): 

Senhores Diretores e PC, solicitamos ampla divulgação: 

Para ajudar os alunos no preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Ministério da 
Educação desenvolveu o MECFlix, uma plataforma de videoaulas gratuitas para auxiliar o 
aprendizado e otimizar os estudos dos alunos do Ensino Médio e egressos, por meio do acesso a 
materiais didáticos relacionados aos componentes exigidos no exame.  

A iniciativa faz parte do projeto "Hora do Enem", criado para que o estudante encontre uma forma 
de estudar que se encaixe em seu perfil, podendo acompanhar vídeos, fazer simulados online, 
criando um plano de estudos adequado às suas necessidades, sob demanda.  

Para acessar o MECFlix, acesse o site http://mecflix.mec.gov.br/ 

PALESTRA “MUDANÇAS CLIMÁTICAS: COMO AGIR PARA PROTEGER O PLANETA?” – PROJETO 
FÍSICA PARA TODOS – 02/06:  

No dia 02 de junho (sábado), das 10h30 às 12h, o Prof. Dr. Paulo Artaxo, do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo (USP), realizará a palestra “Mudanças Climáticas: Como Agir para 
Proteger o Planeta? ”, no âmbito do projeto “Física para Todos”. 

 O evento será gratuito e ocorrerá no Auditório da Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 
94, Centro, São Paulo-SP).  

As inscrições podem ser realizadas no site do instituto. Notificamos que a participação é por adesão 
e de responsabilidade dos interessados.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com: Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Física 
da Universidade de São Paulo Tel.: (11) 3091-6681/6682 - e-mail: ccex@if.usp.br 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 11ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - ATÉ 28/05: 

Senhores Diretores, solicitamos ampla divulgação: 
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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 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.  
Ressaltamos que os relatos de prática pedagógica premiados em edições anteriores ou que já 
tenham sido publicados não poderão concorrer e apenas poderão ser inscritos os relatos de prática 
docente com resultados comprovados durante o ano letivo de 2017 ou 2018 (até final do período 
de inscrições).  
Após efetuar o cadastro, os professores também poderão contar com o apoio de um curso auto 
instrucional para auxiliar na produção do relato, intitulado “Na trilha das boas práticas”, que traz a 
experiência de professores premiados em edições anteriores.  
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.  
 
Nesta edição, haverá seis categorias: 1. Creche 2. Educação Infantil 3. Ciclo de Alfabetização: 1º, 2º 
e 3º anos 4. 4º e 5º anos 5. 6º ao 9º anos 6. Ensino Médio  
 
Confira abaixo o 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 Premiação:  
• Regional: R$ 7 mil, troféu e viagem oferecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes).  
• Estadual: certificados para os três primeiros colocados e troféu para o vencedor de cada 
categoria.  
• Nacional: R$ 5 mil e troféu.  
• Temáticas especiais: R$ 5 mil e viagens.  
 
Informações: O Portal do prêmio pode ser acessado por meio do link: 
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/  

http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
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Para fazer a inscrição acesse: http://ppb.mec.gov.br/login 
 
 
“DIA DO DESAFIO” DESAFIA CIDADES COM A PRÁTICA DE 15 MINUTOS DE ATIVIDADE FÍSICA – 
30/05:  
 
Com o intuito de dar continuidade às ações de sensibilização e conscientização de toda a 
comunidade escolar com relação aos inúmeros benefícios que a prática regular da atividade física 
traz, a Secretaria de Estado da Educação - SEE incentiva a participação das escolas estaduais no “Dia 
do Desafio 2018” (Challenge Day), que acontecerá no próximo dia 30 de maio (quarta-feira), em 
apoio a uma iniciativa do Serviço Social do Comércio - SESC, em parceria com as Prefeituras 
Municipais e a TAFISA - The Association For International Sport for All. 
Visando incentivar a prática de esportes e atividades físicas por pessoas de todas as idades, em 
especial os jovens, a campanha se realiza por meio de uma competição entre as cidades inscritas.  
 
Neste ano, o Dia Nacional do Desafio entrou oficialmente para o calendário do país, pela lei 
nº13.645 de 04 de abril de 2018, publicada no DOU de 05-04-18. Esse impulso oficial será de grande 
importância para a visibilidade do evento e para promover maior adesão à campanha.  
 

Para que a participação seja considerada válida, todos devem realizar, no Dia do Desafio, no 

mínimo 15 minutos de atividades físicas variadas. Essas atividades tanto podem ser 

realizadas durante as aulas de Educação Física (se houver aulas da disciplina no dia), como durante 
uma sessão coletiva, a ser realizada no pátio da escola, na entrada dos períodos (Manhã e Tarde). 
 
Vale lembrar que as atividades deverão ser contextualizadas, representando um dia de reflexão e 
de celebração da importância da atividade física para a saúde dos indivíduos, lembrando também 
que as atividades a serem realizadas fazem parte do Currículo de Educação Física das escolas 
estaduais.  
 
Em breve enviaremos orientações de como as escolas deverão proceder para encaminhar o número 
de participantes e as atividades desenvolvidas. 
 
 
PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – ATÉ 13/06 : 
 
Senhores Diretores e Professores Coordenadores: 
 
Solicitamos o empenho na divulgação da edição 2018 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, 
lançado em abril e com inscrições abertas até 13 de junho.  
A novidade desta edição é a premiação de sete vencedores: três na categoria Escolas; dois na 
categoria Instituições; e dois na categoria Profissionais de Imprensa. Ao todo, serão distribuídos R$ 
43 mil reais em premiação.  
O prêmio objetiva promover e disseminar a cultura sobre a importância socioeconômica dos 
tributos, a busca da correta e regular aplicação dos recursos públicos, bem como a efetiva 
participação da sociedade no acompanhamento, controle e aplicação desses montantes, de modo 
que o pagamento dos impostos, mais que uma obrigação determinada por lei, seja parte de um 

http://ppb.mec.gov.br/login
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processo que pode e deve ser o caminho para a redução das desigualdades sociais no Brasil e para a 
tão sonhada melhoria de qualidade de vida para todos os brasileiros.  
 
As inscrições poderão ser realizadas pelo site http://www.premioeducacaofiscal.org.br (copiar e 
colar no navegador). 
 
As premiações ocorrerão no dia 28 de novembro de 2018, em Brasília, Distrito Federal. Todas as 
orientações encontram-se no regulamento da edição 
http://www.premioeducacaofiscal.org.br/regulamento2018/ (copiar e colar no navegador) 
 

CONVOCAÇÕES: 
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ESPAÇO RESERVADO ÀS ESCOLAS 
 
EE RECANTO VERDE E SOL:  É com muito orgulho que parabenizamos as alunas Julia Fonseca 
Rabelo, Kathllen Suzuki e Evelyn Vital pela convocação para integrar a Equipe de Basquetebol 
representante da América do Sul que participará do campeonato Mundial de Basquete da NBA 
Junior. A competição ocorrerá em Orlando – Estados Unidos, em agosto, e estarão presentes 
equipes da Ásia, Europa, África e América do Sul. 
Parabenizamos o professor Rodrigo Cesar Francom Mussini pelo excelente trabalho desenvolvido 
com a Comunidade  
 

                                            
 
EE BARRO BRANCO: Parabenizamos a Equipe de Futsal Masculino Mirim que se sagrou Campeã da 
Fase Inter-DE – Campeã da Capital e participará da Fase Estadual em Agosto. Parabenizamos os 
professores Roberto Wagner da Silva Junior e Robson Perez Rodrigues e os alunos por mais esta 
conquista. 

                                        
 
EE RECANTO VERDE SOL  - Atividade Diferenciada da Escola da Família: Café da Manhã - Dia das 
Mães.  Sensibilizar os alunos sobre a importância de comemorarmos o dia de "Quem cuida de 
Mim".                
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EE MOACYR AMARAL - Atividade da semana da Alimentação Saudável - Ensino Fundamental II - 
Professora Adriana Antunes com a parceria do corpo docente do período da tarde 
 

                    
 
E.E. PROF. MARCOS ANTONIO COSTA - Salada de fruta dos 1ºs anos A, B, C, D, contextualizando 
sequências didáticas Ler e Escrever e E.M.A.I - Lista de frutas/ Tabelas e gráficos, frutas preferidas. 
 

                         
                             

E E SÍTIO CONCEIÇÃO -  Reunião com os responsáveis dos alunos faltosos “ Quem Falta Faz Falta” 
com a mediação e Gestão:                                        

                                      
 

    

ESCOLA OSWALDO GAGLIARDI – COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES-  Foi realizada várias atividades 

em segmentos diferentes para esta comemoração: Homenagem, Confecção de cartazes, Dia de 

Rainha, Apresentações, confecção de cartões,  oficina de flores gigantes...  
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E.E. RITA PINTO DE ARAÚJO - PROFª –   Comemoração do Dia das Mães 
 

      

 

EE AQUILINO RIBEIRO - As professoras Keila, juntamente com a Orientadora da Sala de Leitura 
Eridan, realizaram com os alunos do 7ºano o projeto "Cálculos matemáticos com as receitas da 
Dona Benta. Este projeto culminou com a realização de uma das receitas pelos alunos. 
Parabenizamos a todos os envolvidos! 
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EE AQUILINO RIBEIRO - No dia 10/05, foi realizado em nossa escola o Projeto "Saudades", com os 
alunos da EJA. Incentivando a leitura e a escrita entre os alunos, além de promover a dignidade, a 
auto estima e os valores humanos. Os alunos fizeram cartas dizendo quais "saudades" que trazem 
no coração. Professor Cícero, junto com os demais professores, organizaram uma noite especial 
para fazer a leitura dessas cartas com todos os alunos da EJA. Todos os presentes ficaram 
emocionados com as histórias compartilhadas.  
 

                  
 
EE CESAR DONATO CALABREZ -  Programa Escola da Família, evento: Dia de quem cuida de mim: 
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EE MOZART TAVARES DE LIMA -  Os integrantes do Projeto Na Moral a escolha é sua, esteve na 
escola mais uma vez transmitindo mensagens de amor pela vida e de combate ao uso de drogas. 
 

                                       
 
EE JORGE LUIS BORGES -  Ação Social da JLB foi realizada com muitas atividades, dentre elas sorteio, 

campanha da visão, palestra etc.! Parabéns a todos os envolvidos na organização! 
 

                    
 
 


