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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 23 de 20/06/2018 

 

Mensagem: “Pelos mesmos caminhos não se chega sempre aos mesmos fins”. 

(Jean Jacques Rousseau) 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) – ALTERAÇÃO NA DATA 
DA CONVOCAÇÃO DE 29/06 PARA 21/06/2018  

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: 21/06/2018 (quinta-feira) – DATA ALTERADA  
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. 

 
Obs.: Solicitamos que os Vice-Diretores realizem previamente a leitura do capítulo 1 
(páginas 29 a 40) do livro "Conflitos na escola: modos de transformar. Informamos 
que o material será um dos temas de trabalho na reunião. 

CLIQUE AQUI para acessar o livro. 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/anexo-1-livro_conflitos_na_escola.pdf
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COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 
INFORMATIVO DE 15/06/2018 

Para melhor auxiliar os Professores Ingressantes na realização das atividades 
avaliativas do Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas classes docentes do 
Quadro do Magistério, a Comissão Central de Avaliação Especial de Desempenho da 
DER Leste 4 orienta sobre essas atividades: 
1- Questões Objetivas 

As questões objetivas estão disponibilizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP) ao longo de cada um dos módulos. 

Para o envio das atividades, siga as seguintes orientações: 
✓ Para iniciar o questionário, siga as orientações presentes do AVA-EFAP; 
✓ Ao finalizar o questionário avaliativo, clique no botão “Finalizar 

tentativa” e, posteriormente, no botão “Enviar tudo e terminar”; 
✓ Antes de enviar há a possibilidade de retornar à tentativa. É possível salvar 

as atividades para enviá-las posteriormente. Atividades salvas são 
registradas como “Em progresso” e são visualizadas somente pelos 
cursistas e não são consideradas para avaliação; 

✓ Após o envio das respostas será fornecido o feedback de cada alternativa 
selecionada. As respostas corretas serão acompanhadas do feedback na 
cor verde e as incorretas, na cor vermelha; 

✓ Após a leitura dos feedbacks, clique em “Terminar a revisão”. Somente 
após esse passo a atividade será considerada enviada e a avaliação será 
registrada. Se houver necessidade, você poderá realizar uma nova 
tentativa; 

✓ A quantidade de tentativas e o período de realização das atividades estão 
descritos no Regulamento do curso; 

✓ Para verificar seu desempenho, clique no menu superior em seu “Nome” e 
selecione a opção “Notas”. Se suas notas não estiverem registradas, as 
atividades devem ser enviadas novamente dentro do período disposto em 
cronograma; 

         O envio das atividades não será aceito fora dos prazos estabelecidos em 
Regulamento. 
Atenção: É necessário visualizar todas as páginas de conteúdo para poder responder 
às questões avaliativas. 
         A cada tela acessada, do lado esquerdo do monitor, surgirá uma marcação 
verde, indicando que você explorou aquele tema. 
2- Encontros Presenciais – EP 
         Os EP serão organizados de forma descentralizada, e ocorrerão 
preferencialmente aos sábados, podendo ser realizados durante a semana no 
contraturno de trabalho dos docentes, em local e horário a serem definidos pela DE. 
         A Etapa 1 – Fundamentos Básicos possui 1 EP de 4 horas, com registro de entrada 
e de saída contabilizado como 2 atividades avaliativas no AVA-EFAP. 
         A Etapa 2 – Ensino em Foco possui 2 EP de 4 horas cada, com registro de entrada 
e de saída contabilizado como 4 atividades avaliativas no AVA-EFAP. 
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É de responsabilidade do cursista verificar em “Consulta de Participação”, 
disponível no hotsite do curso, no menu lateral do canal “Início”, a data, o local e o 
horário de realização do EP. Caso a informação ainda não esteja disponível, entre em 
contato com os formadores de sua DE. 
3- Avaliação 

Para obter o atestado de cada etapa, o cursista deverá: 
              a) Realizar, no mínimo, 75% do total das atividades avaliativas propostas; 
              b) Ter média de aproveitamento, com conceito “Satisfatório”, no total de 
atividades avaliativas propostas. 

O conceito entre 51% e 100% será considerado satisfatório e a frequência será 
aferida pela participação nos EP e pelo envio das atividades no AVA-EFAP. 
Importante: 
           Após o término do período de realização da atividade, seu envio estará 
bloqueado; 
           Observe no Regulamento o cronograma dos “Períodos de Atualização”, nos 
quais você terá mais uma tentativa para refazer uma determinada atividade ou enviar 
uma atividade pendente; 
           Você precisa visualizar todas as páginas de conteúdo anteriores à atividade 
avaliativa para realizá-la, inclusive dos módulos anteriores, mesmo se as atividades 
desses módulos estiverem bloqueadas; 
            A marcação verde não é considerada para o cálculo de conceito e frequência. 
É necessário enviar a atividade avaliativa e ter o conceito e frequência registrados em 
“Notas”. 

A frequência no EP será registrada no AVA-EFAP SOMENTE APÓS O TÉRMINO 
DO CURSO. Para verificar sua frequência, acesse “Consulta de Participação” 
no hotsite do curso. 

A Etapa 1 possui 17 atividades avaliativas: 15 blocos de questões objetivas e 2 
registros no Encontro Presencial (apontamento de entrada e de saída). Para obter a 
frequência mínima, o cursista deverá realizar no mínimo 13 atividades. 

A Etapa 2 possui 14 atividades avaliativas: 10 blocos de questões objetivas e 4 
registros no Encontro Presencial (apontamento de entrada e de saída). Para obter a 
frequência mínima, o cursista deverá realizar no mínimo 11 atividades. 

As questões avaliativas não realizadas e as ausências no EP terão conceito 0% 
e serão incluídas no cálculo da média total das atividades. 

Para mais informações sobre o Curso de Formação Específica, acesse 
os hotsites: 
www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantes e www.escoladeformacao.sp.gov.br
/ingressantespebi e leia atentamente o Regulamento da edição em que você está 
inscrito(a). 

Em caso de dúvidas, acesse o “Fale Conosco”, disponível no hotsite. 
 Importante: 

As atividades avaliativas não poderão ser realizadas após os prazos estipulados 
no cronograma disposto em Regulamento; 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantes
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantespebi
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantespebi
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Encerrado o “Período de Atualização” não serão aceitas justificativas para o 
envio das atividades pendentes. As próximas comunicações da EFAP passarão a ser 
enviadas somente ao e-mail institucional Microsoft 
(@educacao.sp.gov.br e @professor.educacao.sp.gov.br). 
Importante: 

As próximas comunicações da EFAP passarão a ser enviadas somente ao e-mail 
institucional Microsoft (@educacao.sp.gov.br e @professor.educacao.sp.gov.br). 
Como ativar o e-mail institucional? 

O acesso à rede corporativa e aos e-mails institucionais dos servidores é feito 
por meio da plataforma Secretaria Escolar Digital (SED). Ao acessar esse ambiente, 
observe sob o seu nome, no canto superior direito, “E-mail Institucional (via 
Microsoft)”. 
Qual é o link de acesso aos e-mails Microsoft? 

O link de acesso é https://outlook.office.com; 
No login, identifique seu e-mail Microsoft disponível na SED. 

Com qual senha devo acessar o(s) e-mail(s) institucional(is)? 
A senha de acesso aos e-mails é a mesma utilizada na plataforma SED 

(Secretaria Escolar Digital), no Portalnet (GDAE), na Intranet e na rede corporativa.     
Quando a senha é alterada na SED, automaticamente é alterada nos e-mails. 

Dúvidas? 
Caso tenha dúvidas sobre esse procedimento ou sobre a redefinição de senhas, 

acesse https://sed.educacao.sp.gov.br. Caso precise de suporte técnico a respeito, 
entre acesse o portal de atendimento SED https://atendimento.educacao.sp.gov.br, 
abra uma ocorrência ou ligue para 0800 77 00012.                                                         
                                   
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 
 Divulgamos o comunicado PEF nº 059/2018, referente às férias e recesso 
escolar do Vice-Diretor do Programa da Família, referente ao período do mês de julho 
de 2018. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado. 
 
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 

http://educacao.sp.gov.br/
http://professor.educacao.sp.gov.br/
http://educacao.sp.gov.br/
http://professor.educacao.sp.gov.br/
https://outlook.office.com/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/anexo-2-comunicado-n-059-2018-frias-e-recesso-escolar.pdf
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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. 
 
DIVULGAÇÃO 
DESAFIO VEM PRA USP 

Solicitamos ampla divulgação, junto aos alunos e professores, da 1ª Fase do 
Desafio “Vem pra USP”, vamos incentivá-los!!! 
  Lembramos que a 1ª Fase é composta de uma prova online com 18 testes e o 
aluno pode realizá-la de qualquer local; é só não perder o prazo. 
  Período de realização da prova: de 18/06/18 (8h00) a 22/06/18 (12h00). 
  Sugerimos que os estudantes do Ensino Médio sejam levados até a sala de 
informática da Escola, facilitando a realização da prova on-line. 
  Sugerimos, ainda, que o arquivo “VEM Pra USP – Faça já a sua Prova” seja 
impresso e afixado em local visível. 
 CLIQUE AQUI para acessar o arquivo “Vem pra USP”. 
  
5ª MOSTRA DE MÚSICA – 2018 DA DIRETORIA LESTE 4 – INSCRIÇÕES ATÉ 26/06 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4, através do Núcleo Pedagógico, com o 
objetivo de difundir e estimular o talento e a produção musical dos alunos em seus 
diferentes gêneros torna público que de 20/06/18 a 26/06/18, estarão abertas as 
inscrições para a 5ª Mostra de Música – 2018, com data prevista de realização em 
05/10/18. 

O tema deste ano será “As Músicas mais Ouvidas de Cada Década! ”.  
Poderão se inscrever alunos compositores, instrumentistas, cantores, 

intérpretes, bandas e corais, tanto individual como grupos e bandas.  A mostra não 
tem caráter competitivo, portanto não haverá premiação. 

CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento, Ficha de Inscrição e outras 
informações. 
 
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 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.   
 
ISMART - INSCRIÇÕES PARA OS PROJETOS ALICERCE E BOLSA TALENTO – 
PRORROGADAS ATÉ 26/06  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/anexo-3-vem-pra-usp.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/anexo-4-5-mostra-de-msica-2018_regulamento.pdf
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Informamos que as inscrições para os programas ISMART, projetos “Alicerce” e 
Bolsa Talento”, foram prorrogadas até do dia 26/06/2018. O público-alvo são 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/.  
 
11ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL COM INSCRIÇÕES ABERTAS - ATÉ 
28/06  

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 federal, estaduais/distrital, 
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;  

• Temática especial 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.  

http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
http://ppb.mec.gov.br/login
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CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
CLIQUE AQUI para acessar Orientações Gerais. 

 
X COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E ESCOLARES – EVENTO DIAS 09/07 
A 12/07  

Entre os dias 9 e 12 de julho acontece o X Colóquio de Cartografia para Crianças 
e Escolares e o I Encontro Internacional de Cartografia Escolar e Pensamento 
Espacial”, que têm como tema "As Diferentes Linguagens no Mundo 
Contemporâneo", e apresentam uma proposta de discussão sobre como a cartografia 
para crianças e escolares pode contribuir na identificação dos desafios e das 
demandas que ainda se fazem presentes na sua relação com o ensino e a 
aprendizagem em escolas e em outros espaços, tanto físicos como virtuais.  

O evento ocorre no Campus Butantã da Universidade de São Paulo e 
professores da Educação Básica pública têm isenção da taxa de inscrição.  

Mais informações no site: 
http://www.veradata.com.br/cartografiaescolar/?q=inscricoes.   
 
CONCURSO “ATREVIDA” DE LÍNGUA PORTUGUESA – INSCRIÇÕES ATÉ 15/07  

Informamos que estão abertas, até o dia 15/07/2018, 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.  
 
I ESCOLA USP DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS – DE 23/07 A 27/07  

De 23 a 27 de julho, das 9h às 18h30min, será realizada em São Paulo a “I Escola 
USP de História das Ciências”, um evento formativo que promoverá palestras e 
minicursos gratuitos. Informações detalhadas estão disponíveis no site do IEA-USP.  

Notificamos que a participação é por adesão dos professores interessados e 
que as despesas com deslocamento são de responsabilidade dos participantes.  

Mais informações e inscrição no site http://www.iea.usp.br/eventos/i-escola-
usp-de-historia-das-ciencias.   
  
29ª EDIÇÃO DO PRÊMIO JOVEM CIENTISTA – INSCRIÇÕES ATÉ 31/07  

O Prêmio Jovem Cientista tem o objetivo de impulsionar a pesquisa científica 
no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram soluções 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/anexo-5-regulamento_prmio-professores-do-brasil-11a-edio-2018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/anexo-6-orientacoes_escrita_relato-prmio-professores-do-brasil-11a-edio-2018.pdf
http://www.veradata.com.br/cartografiaescolar/?q=inscricoes
https://www.culturaatrevida.com/concurso
http://www.iea.usp.br/eventos/i-escola-usp-de-historia-das-ciencias
http://www.iea.usp.br/eventos/i-escola-usp-de-historia-das-ciencias
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inovadoras para desafios da sociedade. A 29ª edição do prêmio terá como tema: 
“Inovações para Conservação da Natureza e Transformação Social”.   

As inscrições se encerram no dia 31 de julho, às 18h (horário de Brasília).  
Podem concorrer alunos regularmente matriculados em escolas públicas ou 

privadas de Ensino Médio, Profissional e Tecnológico e que tenham menos de 25 anos 
de idade em 31 de dezembro de 2018.  

As inscrições podem ser feitas por meio do 
site: http://www.jovemcientista.cnpq.br/.  

Mais informações, formato do trabalho de pesquisa e acesso ao regulamento 
no site http://www.jovemcientista.cnpq.br/.  
 
PRÊMIO ZAYED DE SUSTENTABILIDADE 2019 - INSCRIÇÕES ATÉ 09/08  

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade - 2019, também conhecido como 
Prêmio Zayed de Energia do Futuro, representa a concepção 
de Zayed bin Sultan al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, sobre a defesa 
da gestão ambiental e da sustentabilidade global. Após dez anos promovendo 
iniciativas de energia renovável em todo o mundo, o Prêmio, agora, ampliará seu foco 
para afetar o impacto humanitário, apoiando uma gama mais ampla de soluções para 
os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/Agenda 2030).  

Os projetos desta edição deverão ser baseados em: 
Três critérios:  
✓ Impacto - resultados significativos e tangíveis na qualidade de vida das 

pessoas);  
✓ Inovação - características que visam mudar o status quo da comunidade, que 

apresente potencial para catalisar oportunidades que terão impactos positivos 
e promovam mudanças transformadoras; 

✓ Inspiração - potencial para ampliar os resultados do projeto ao longo do tempo 
e a capacidade de inspirar o desenvolvimento de outras iniciativas 

Cinco Categorias:  
✓ Saúde; 
✓ Alimentos; 
✓ Energia; 
✓ Água; 
✓ Escolas Secundárias Globais (Global High School).  

Nesta última categoria, os organizadores pretendem expandir o apoio para os 
jovens pesquisadores, no sentido de fortalecer as suas lideranças em suas 
comunidades escolares.  

As escolas da rede estadual de ensino estão convidadas a participar da 
categoria Escolas Secundárias Globais, que envolve estudantes do Ensino 
Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, entre 11 a 19 anos, por meio da 
proposição de projetos que possam ser implementados dentro de 12 meses a 24 
meses, com resultados tangíveis nas áreas de energia sustentável, água, alimentos e 
saúde e que propiciem impactos educacionais positivos, contribuindo com a melhoria 
da aprendizagem e qualidade da educação.  

http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
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Recomendamos que a escola interessada em aderir ao Prêmio elabore um 
projeto articulado ao Currículo do Estado de São Paulo, considerando a realidade 
escolar e de seu entorno, contando com envolvimento de alunos, professores e 
gestores, conforme os critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora.  

O projeto poderá ser novo e/ou inspirado nas ações realizadas pela escola a 
partir das diretrizes da Feira de Ciências das Escolas Estaduais – FeCEESP e da 
Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.  

Com relação ao empreendedorismo recomendamos às escolas que acessem o 
documento elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE-SP), intitulado 
“Empreendedorismo: Plano Estadual de Educação Empreendedora Material de Apoio 
ao Currículo da Educação Básica”.  

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação durante a 
abertura da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, em 14 de janeiro de 2019. 
Uma escola vencerá em cada uma das seis regiões: Américas, Europa e Ásia Central, 
África Subsaariana, Ásia Oriental e Pacífico, Sul da Ásia e MENA (Oriente Médio e 
Norte da África).  

As inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade – 2019, seguem até 
09/08, por meio do site oficial http://zayedsustainabilityprize.com/en (disponível 
somente em inglês).  
Importante: As questões do formulário de inscrição deverão estar traduzidas para a 
Língua Inglesa e a submissão do projeto deve ser realizado por um (a) professor (a) 
ou gestor (a) representante da escola. O cadastro, tradução e submissão do projeto é 
de responsabilidade da escola interessada em participar do processo seletivo do 
Prêmio.  

Para mais informações e inscrição, consulte o site oficial, 
http://zayedsustainabilityprize.com/en.  

 
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 

http://zayedsustainabilityprize.com/en
http://zayedsustainabilityprize.com/en
http://portalzalinarolim.blogspot.com.br/
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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 vagas para 
Professores Eventuais PEB – I. (2 professores para o período da manhã e 2 professores 
para o período da tarde). 
A atribuição será realizada: 
Dia 25/06/2018 (segunda-feira) 
Horário: 10h30min 
Local: Rua Francisco Tranchesi, 520 – Jd. Marabá. 
Fone: 2524-4256 
 

✓ E.E. PROF. VICTÓRIO AMÉRICO FONTANA 
A Direção da E.E. Prof. Victório Américo Fontana informa que possui 03 vagas para 

Professor Eventual PEB – I. 
A atribuição será realizada: 
Dia 21/06/2018 (quinta-feira) 
Horário: 10h 
Local: Rua: Nepomuceno, 117 – Jd. Paraguaçu 
Fone: 2727-0976 
 
✓ EE JORN. PROF. EMIR MACEDO NOGUEIRA 

A Direção da EE Jorn. Prof. Emir Macedo Nogueira informa que possui 01 vaga para 
professor Eventual, PEB I.  

A atribuição será realizada: 
Dia: 21/06/2018 (quinta-feira) 
Horário: 10h 
Local: Rua Iaçapé, 322 – Pq. Santa Madalena.  
Fone: 2708-9713 
 
 
 

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  


