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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 22 de 13/06/2018 

 

Mensagem: “Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre 
inteira ”. 

(Cecília Meireles) 

GABINETE 
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Leste 4, convoca 

os Diretores, Vice Diretores de Escola, Professor Coordenador, Professor 
Responsável (indicado pela Direção da U.E) e representantes de Grêmio de todas as 
Unidades Escolares para Reunião de Trabalho a ser realizada conforme segue: 
Data: 14/06/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 08h30min às 12h30min 
Público Alvo: Diretores de Escola, Um Professor Coordenador e Um Professor 
Representante – Todas as Unidades Escolares. 
Local: Colégio Adventista Vila Matilde – Rua Eugênia de Carvalho, 1316 – Vila Matilde. 
Data: 14/06/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 13h30min às 17h30min 
Público Alvo: Um Vice Diretor de Escola, dois alunos Representantes do Grêmio, 
sendo um o Presidente – Todas as Unidades Escolares. 
Local: Colégio Adventista Vila Matilde – Rua Eugênia de Carvalho, 1316 - Vila Matilde. 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
VAGAS PARA PROFESSOR COORDENADOR 
✓ EE JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO  

A Direção da E.E. Jozineide Pereira Gaudino informa que possui vaga para 
Professor Coordenador. 
- Área de Atuação: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
- Período de Trabalho: das 9h30min às 18h30min; 
- Entrega das propostas de trabalho: de 15 a 22/06/2018; 
- Local: EE Jozineide Pereira Gaudino - Rua Joaquim Meira de Siqueira, 200 - Jd. Nossa 
Senhora do Carmo. 
 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) 

Solicitamos que a Direção das Unidades Escolares abaixo, procedam à aplicação 
da Pesquisa on-line com os alunos do Ensino Médio Regular, conforme acordado com 
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a Rede de Proteção da Região de Sapopemba (áreas: Educação, Saúde e Assistência 
Social).  

As informações, as orientações e o link foram encaminhados, por e-mail, em 
06/06/2018, e devem ser seguidas antes e durante a aplicação do questionário. 

A aplicação do questionário com os alunos deve ocorrer até o dia 19/06/2018, 
impreterivelmente. 

A EE República da Nicarágua e a EE Deputado Shiro Kyono, da região de 
Sapopemba, não deverão responder, pois já realizaram o procedimento no projeto-
piloto. 

Havendo dificuldades, entrar em contato com a Supervisão de Ensino, por e-
mail: delt4@educacao.sp.gov.br (a/c Supervisor Luís). 
➢ Aroldo - Arthur - Joaquín – Farão – Sansígolo - Romeu – Valdir. 
 

SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) 
A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores das Unidades 

Escolares relacionadas abaixo, exceto os Vice-Diretores da Escola da Família, para 
Reunião de Formação sobre Prevenção e Mediação de Conflitos Escolares, conforme 
segue: 
Dia: 29/06/2018 (sexta-feira) 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

Observação: As unidades escolares que não contam com Vice-Diretor deverão ser 
representadas pelo Diretor de Escola. 
Turma 1 - Horário: 8h30min às 12h30min 
➢ Hebraica – Adelaide – Adelino – Penna – Ashcar – Pedrosa – Amador – 

Antenor – Cunha – Aroldo – Arthur – Ascânio – Astolfo – Baillot –                           
D. Bernardo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Didio – Emir – Exército – 
Juta VI – Glycério – Mignone – Inah – Infante – Ivo – Jamil – Jandyra –                   
J. Camargo – J. Ramacciotti – João Sarmento – Joaquín – Jocelyn – Duprat – 
Orlandi – Jopeque – Talarico – Jozineide. 

Turma 2 - Horário: 13h30min às 17h30min 
➢ Farão – Bindo – Kimako – Liberato – Lina – Zanelatti – Fragogo – Luzia – 

Missionário – Ávila – Albergaria – Negreiros – Maria Ferraz – Barone –          
Marisa – Menotti – Sansígolo – Octacílio – Octávio – Olga – Rosolia –             
Aranha – Pq. Savoy – Paulo Lauro – Pilar – Quintiliano – República –               
Romeu – São João – Sapopemba – Nobreza – Shiro – Valdir – Victor –          
Victório – Belian – Wilfredo – Zalina. 

 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores da Escola da Família e 
os Professores Mediadores Escolares e Comunitários (PMEC) das Unidades 
Escolares para Reunião de Formação sobre Prevenção e Mediação de Conflitos 
Escolares, conforme segue: 
Dia: 15/06/2018 (sexta-feira) 
Local: - Núcleo Pedagógico -  Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
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Horário: das 13h às 17h. 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho. 

Data: 20/06/2018 (quarta-feira) 

Horário: das 8h30min às 12h30min 

Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

 
CADASTRO DE PROFESSORES NA PLATAFORMA ONLINE EDMODO  

Convidamos a todos os professores das disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática a se cadastrarem na nova plataforma online Edmodo. O objetivo dessa 
participação visa aumentar e estreitar o contato dos PCNPs do Núcleo Pedagógico 
com os professores ativos na Diretoria de Ensino Leste 4, que se cadastraram no nosso 
formulário divulgado em Circulares anteriores. 

Este contato exclusivo possibilitará a troca de informações e experiências em 
sala de aula, permitindo maior colaboração dos professores de uma mesma disciplina.  

A recomendação da Diretoria é que pelo menos 1 (um) professor por Unidade 
Escolar se cadastre e contamos com a equipe gestora para a ampla divulgação junto 
aos professores destas disciplinas. No primeiro momento, o convite será apenas para 
professores ativos exclusivos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, com 
posterior participação de outras disciplinas.  

O cadastro é exclusivo do professor, que receberá por e-mail o código de acesso 
da sua disciplina, inclusive com instruções de cadastro e login na plataforma.   

Tutoriais sobre a plataforma Edmodo serão disponibilizados por e-mail e 
através do(s) Professor(es) Coordenador(es) da escola. O Núcleo Pedagógico também 
se encontrará disponível para sanar quaisquer dúvidas e dificuldades encontradas. 
 
INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRÊMIO ESTUDANTIL DA UNIDADE ESCOLAR – 
ATÉ 20/06 

Solicitamos que o responsável pelo Grêmio na Unidade Escolar, indique 1 (um) 
aluno representante do Grêmio na escola, para contato com o Núcleo Pedagógico.  

O formulário deverá ser preenchido até 20/06/2018 e se encontra online no 
seguinte endereço: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUN1daSlFSUDQ2T0FINU5EVTdNRE1YS1hGOS4u. 
DIVULGAÇÃO 
CONCURSO PORTUGAL E EU - VOTAÇÃO ONLINE ATÉ 14 DE JUNHO 

Os seis finalistas do concurso “Portugal e Eu” já estão disponíveis para votação 
online. Os internautas têm até o dia 14/06/2018 para decidir qual a melhor produção 
audiovisual entre todos os participantes do concurso.  

Serão premiados um vídeo indicado pelo júri técnico e um vídeo pelo júri 
popular, ou seja, o que obtiver maior número de votos após a votação online.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUN1daSlFSUDQ2T0FINU5EVTdNRE1YS1hGOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUN1daSlFSUDQ2T0FINU5EVTdNRE1YS1hGOS4u
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Os vencedores serão anunciados no dia 19/06/2018. 
 Entre no site para votar:  
https://sed.educacao.sp.gov.br/VotacaoOnline/VotacaoPortugaleEu.  

 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS – PRORROGADO ATÉ 15/06 

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 foram prorrogadas até 15/06 (às 12h). 
Para mais informações e inscrição, acesse http://www.vemprausp.org.br/.  

 CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz. 
 
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 “Em todos os lugares. Em pé de igualdade!”,   
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,  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 do 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 ou CLIQUE AQUI para acessar 
o Regulamento completo 
 

https://sed.educacao.sp.gov.br/VotacaoOnline/VotacaoPortugaleEu
http://www.vemprausp.org.br/
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqydalg4dzWO1wVTP
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqym4kAi3ZpfxgsFt
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5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – ATÉ 25/06 
A 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com inscrições abertas 

até 25 de junho, no site www.respostasparaomanha.com.br. 
 O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa da Samsung com 

coordenação geral do CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária, tem o apoio da UNESCO, Reduca, OEI, Consed e outras 
instituições parceiras.  

A proposta é estimular e difundir projetos desenvolvidos por alunos do Ensino 
Médio da rede pública de ensino, sob coordenação de um professor das áreas das 
Ciências da Natureza e da Matemática, acessando os conteúdos curriculares na busca 
de soluções capazes de resolver os problemas identificados nas comunidades onde 
vivem. 
 Para subsidiar as ações de divulgação, está no ar a página no Facebook e 
no Instagram, ampliando os canais de acompanhamento das ações e 
compartilhamento dos conteúdos. Caso permaneça com alguma dúvida, entre em 
contato com Renata Cristina de Andrade Oliveira ou Ana Joaquina Sallares por e-mail 
renata.andrade@educacao.sp.gov.br/ ana.sallares@educacao.sp.gov.br e por 
telefone (11)3866-0636 / (11) 3866-0638.  
 Mais informações no site www.respostasparaoamanha.com.br ou CLIQUE 
AQUI para acessar o Regulamento. 

  
CURSO INTERDISCIPLINAR APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA NUCLEAR PARA 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – INSCRIÇÕES ATÉ 25/06 

O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 1, em parceria com o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, oferecerá o curso interdisciplinar 
“Aplicações da Tecnologia Nuclear”, no período de 16 a 20 de julho de 2018, no 
horário das 09h às 16h.  

O curso será ministrado por professores do IPEN e serão realizados nas 
dependências do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN/USP, localizado 
na Universidade de São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 - Butantã. 
  O objetivo do curso é apresentar conceitos e fatos relacionados com as 
aplicações correntes da tecnologia nuclear de modo que os professores, de todas as 
disciplinas, possam ter uma visão balanceada sobre a controvérsia nuclear, além das 
visões que são usualmente veiculadas pelos meios de comunicação.  

O curso é presencial e tem carga horária de 30 horas, com 5 aulas de 6 horas. 
Para inscrições e mais informações, acesse o site 
https://docs.google.com/forms/d/1fIbxx1Umkk7_uUnt0DVa2afMjEdgMdSV6y
JCJ69rVso/viewform?edit_requested=true. 

 
17ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES – INSCRIÇÕES ATÉ 12/08 

Informamos que no dia 19/06 (terça-feira), a Embaixada dos Estados Unidos da 
América, no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas, entre as quais 
a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, abrirá as inscrições para a 17ª 
edição do Programa Jovens Embaixadores. Criado em 2002, o programa tem como 

http://www.respostasparaomanha.com.br/
https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha/
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
mailto:ana.sallares@educacao.sp.gov.br
http://www.respostasparaoamanha.com.br/
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqyh5IgRIQlwc02xs
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqyh5IgRIQlwc02xs
https://docs.google.com/forms/d/1fIbxx1Umkk7_uUnt0DVa2afMjEdgMdSV6yJCJ69rVso/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1fIbxx1Umkk7_uUnt0DVa2afMjEdgMdSV6yJCJ69rVso/viewform?edit_requested=true
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alvo alunos brasileiros que são exemplos em suas comunidades, em termos de 
liderança, atitude positiva, trabalho voluntário, excelência acadêmica e 
conhecimento da língua inglesa. 
 Os selecionados viajam em janeiro para um programa de três semanas nos 
Estados Unidos, realizando visitas e participando de oficinas. Posteriormente, os 
participantes são recebidos por famílias-anfitriãs e frequentarão aulas em escolas 
locais, além de outras atividades com a comunidade. 

Os pré-requisitos são:  
✓ Ser aluno do Ensino Médio na rede pública;  
✓ Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos em 

08/01/2019 e não poderão ter mais de 18 até 03/02/2019);  
✓ Jamais ter viajado para os Estados Unidos;  
✓ Ter boa fluência oral e escrita em inglês;  
✓ Ter excelente desempenho escolar;  
✓ Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;  
✓ Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade 

social/voluntariado, além de comprovar já ter realizado ao menos 12 meses, 
contínuos ou não, de voluntariado;  

✓ Ser comunicativo, e ter uma boa relação com a comunidade em geral. 
A inscrição, até dia 12/08, será no site da página do Facebook do programa 

(https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores), com o preenchimento do pré-
cadastro. Caso o candidato seja aprovado, preencher o formulário de inscrição, 
anexar a documentação solicitada e selecionar a instituição parceira mais próxima de 
sua residência, para onde a sua inscrição será encaminhada. 

Mais informações, como Regulamento, Pré-requisitos e outros detalhes, no site 
do programa https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-
embaixadores/.  

CLIQUE AQUI para acessar o Cronograma. 
 

10º PRÊMIO CET DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO – INSCRIÇÕES ATÉ 24/08 
A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET de São Paulo está realizando o 

10º Prêmio CET de Educação de Trânsito, que tem por objetivo incentivar a reflexão, 
a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito. 

Poderão concorrer estudantes do ensino infantil ao universitário, educadores, 
motoristas, motociclistas, ciclistas, terceira idade e qualquer cidadão maior de 16 
anos, que estude ou more na cidade de São Paulo. 

São 16 categorias e os 3 primeiros lugares de cada categoria serão premiados. 
O tema deste ano é “O respeito ao pedestre faz o trânsito mais seguro, afinal todos 
somos pedestres!”.  

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site 
http://cetsp1.cetsp.com.br/PremioCET/, no período de 25 de junho a 24 de agosto de 
2018.  

Para mais informações: 
CLIQUE AQUI para acessar o Release do Prêmio; 

https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqyoqgrK7sORrDLFY
http://cetsp1.cetsp.com.br/PremioCET/
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqyvZoemtXcx_vqGk
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CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz do Prêmio. cesse o site.  
 
25ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO – CREDENCIAMENTO 
GRATUITO ATÉ 12/06 

A 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá de 03 a 12 de 
Agosto de 2018 no Pavilhão de Exposições do Anhembi. O evento é palco para o 
encontro das principais editoras e distribuidoras do país, apresentando seus mais 
importantes lançamentos em um espaço total de 85 mil m². Além da grande oferta 
de livros, a Bienal do Livro ainda conta com uma programação cultural abrangente e 
muita diversão. 

Para quem é professor, bibliotecários e demais profissionais da cadeia 
produtiva do livro (escritores, tradutores, capistas, editores e livreiros) o evento é 
gratuito mediante credenciamento exclusivo no site da Bienal. O credenciamento no 
site é obrigatório para garantir o direito à gratuidade e ficará disponível até o último 
dia de realização do evento, devendo levar documento comprobatório e com foto. 

Para acessar o credenciamento e acessar outras informações referentes ao 
evento, acesse o site:  
http://www.bienaldolivrosp.com.br/Contato/Credenciamento-de-Profissionais/.  
 
PROFESSORES E ALUNOS DA REDE TÊM PACOTE OFFICE GRATUITO 

Lembramos a todos os servidores e alunos que o Pacote Office 365 pode ser 
adquirido após o cadastro na página da Secretaria Escolar Digital (SED), com o 
endereço de e-mail recebido na própria SED. O registro para download vale para cinco 
dispositivos diferentes como o computador pessoal, tablet e/ou celular.  

A parceria permite que educadores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e 
Finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) façam download gratuito 
de até cinco licenças para utilizar programas como o Excel, Outlook, OneNote e o 
Onedrive. 
 
CONCURSO DE DESENHO “MINHA ARTE NA CAPA” – INSCRIÇÕES ATÉ DIA 03/08 
 Visando a participação coletiva e a cultura democrática no cotidiano das escolas 
e de suas comunidades, o Secretário João Cury promove o Concurso de Desenho 
#MinhaArteNaCapa e convida alunos e servidores da rede pública estadual a 
participarem no processo de ilustração/diagramação do Kit Escolar – 2019. O 
concurso é uma ação de integração dos projetos Gestão Democrática e Cozinheiros 
da Educação. 
 A participação se dará por adesão e todos os segmentos regularmente 
matriculados podem participar (Anos Iniciais/Anos Finais do Ensino Fundamental,  
Ensino Médio e EJA).  

A primeira fase da iniciativa se encerra em 3 de agosto, quando a escola será 
responsável pelo encaminhamento dos desenhos selecionados, devidamente 
embalados, sem enrolar ou dobrar, à Diretoria de Ensino, acompanhados dos anexos 
necessários. 

https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqyzkuE0e17v-QPPO
http://www.bienaldolivrosp.com.br/Contato/Credenciamento-de-Profissionais/
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 O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em equipe de até três (03) 
participantes, desde que pertençam à mesma categoria. Os alunos deverão escolher, 
democraticamente, um professor orientador, que será responsável também pela 
autenticidade da produção. 

São dois temas, e a escolha fica a cargo do próprio participante:  
✓ Cidadania em Ação – Compreensão da importância da participação social;  
✓ Alimentação Consciente – Compreensão de todos os aspectos que englobam uma 

alimentação adequada, saudável e consciente, com base nas diretrizes 
preconizadas pelo Guia Alimentar da População Brasileira. 

CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 

OUTROS 
CENTRO DE LÍNGUAS - EE DONA ZALINA ROLIM 

Informamos que estão abertas as inscrições para os Cursos de Espanhol, do 
Centro de Línguas da EE Dona Zalina Rolim, com início previsto para agosto/2018 
(GRATUITO), carga horária semanal, 04 horas, divididas em 02 dias. 
 A inscrição e a matrícula do aluno serão efetuadas pelo seu responsável ou por 
ele próprio, quando maior de dezoito anos, no seguinte endereço: Rua Dr. Luís Carlos, 
740 - Vila Aricanduva - São Paulo – SP - Próximo ao Metrô Penha - Fone 2097-5767. 
 Apresentar documentação constante em nosso blog: 
http://portalzalinarolim.blogspot.com.br 
  

ESPANHOL 

Duração 06 Semestres 

Alunos do Ensino Fundamental, a partir do 7º ano e do Ensino Médio, na rede 
pública estadual 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, na rede pública estadual 

Alunos do Ensino Médio, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

Horário disponível: 
Período da Manhã: segunda e quarta-feira – das 08h40min às 10h20min 
Período da Tarde: segunda e sexta-feira– das 15h50min às 17h30min 

Solicitamos ampla divulgação aos alunos. 
 
VAGAS PARA PROFESSOR EVENTUAL  
✓ E.E. PROF.ª KIMAKO KAMADA KINOSHITA 

A Direção da E.E. Prof.ª Kimako Kamada Kinoshita informa que possui 02 vagas 
para Professores Eventuais PEB – I. 
A atribuição será realizada: 
Dia 14/06/2018 (quinta-feira) 
Horário: 15h 
Local: Rua Francisco Tranchesi, 520 – Jd. Marabá. 

https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqy1f0ayQev4-6M6O
http://portalzalinarolim.blogspot.com.br/
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Fone: 2524-4256 
 
✓ E.E. PARQUE SAVOY CITY II 

A Direção da E.E. Parque Savoy City II informa que possui 01 vaga para Professor 
Eventual PEB – I. 
A atribuição será realizada: 
Dia 15/06/2018 (sexta-feira) 
Horário: 10h 
Local: Rua Japarana, 98 – Jardim Santa Terezinha. 
Fone: 2721-8798 
 
✓ EE SAPOPEMBA 

A Direção da EE Sapopemba informa que possui vaga para professor Eventual, PEB 
II.  

A atribuição será realizada: 
Dia: 15/06/2018 (sexta-feira) 
Horário: 10h 
Local: Rua Senador Nilo Coelho, 690 – Jardim Sapopemba.  
Fone: 2919-2833 
 
✓ EE PROF.ª INAH JACY DE CASTRO AGUIAR 

A Direção da EE Prof.ª Inah Jacy de Castro Aguiar informa que possui 02 vagas para 
professor Eventual, PEB II – Língua Portuguesa e Educação Física. 

A atribuição será realizada: 
Dia: 18/06/2018 (segunda-feira) 
Horário: 12h 
Local: Rua Prof. Ademar Antônio Prado, 190 -  Jardim Tietê.  
Fone: 2919-1945 
 
 

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  


