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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 24 de 27/06/2018 

 

Mensagem: “O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos”. 

(Eleanor Roosevelt) 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - ANOS INICIAIS - EE PROFª “MARISA DE MELLO”   

Dando continuidade as ações do Programa Ensino Integral nos Anos Iniciais na 
EE Profª “Marisa de Mello”, Diretoria de Ensino Região Leste 4, a Comissão 
responsável pelo Processo Seletivo de Credenciamento informa que será publicado o 
edital de abertura de inscrições para PEB I em conformidade com a Lei Complementar 
1.164, de 04-01-2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem 
como o Decreto 59.354, de 15-07-2013, Resolução SE 57, de 25- 10-2016, e a 
Resolução SE 19 de 2-4-2015.  

Período de inscrição de 28/06/2018 a 10/08/2018, acessar o site da Diretoria 
de Ensino - (https://deleste4.educacao.sp.gov.br) | Credenciamento do Programa 
Ensino Integral. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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 a aumentar e estreitar o contato dos PCNPs do Núcleo Pedagógico 
com os professores ativos na rede, da 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) 
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Professor(es) Coordenador(es) da escola. O Núcleo Pedagógico também se 
encontrará disponível para sanar quaisquer dúvidas e dificuldades encontradas. 
 
DIVULGAÇÃO 
PROJETO DE EXTENSÃO USP: PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – 
INSCRIÇÕES DE 02/07 A 13/07 
 O Projeto de Extensão da Faculdade de Educação da USP, que visa 
complementar a formação, aperfeiçoar e renovar os conhecimentos do professor da 
Rede Pública. As inscrições para a oferta de cursos para o 2º semestre de 2018 
começam dia 02/07 até 13/07. 
 A cada semestre são oferecidas vagas em algumas disciplinas regulares dos 
cursos de Graduação em Pedagogia e nos cursos de Licenciatura em diversas áreas, 
ministrados na Faculdade de Educação, no campus do Butantã, Zona Oeste de São 
Paulo. Os alunos do Projeto de Extensão frequentarão as aulas junto com os alunos 
regulares dos cursos cumprindo todas as tarefas propostas pelo professor a fim de 
conseguir o aproveitamento mínimo necessário para receber o certificado de 
conclusão da disciplina. 
 As aulas são presenciais e acontecem 1 vez por semana, mas requerem tempo 
de dedicação extra para leituras e outras atividades solicitadas pelo professor 
ministrante. A participação em disciplinas de Licenciatura está limitada a 2 disciplinas. 
Para as disciplinas de graduação em pedagogia não há limite, entretanto, o aluno 
pode cursar, em ambas as modalidades, apenas 1 disciplina por semestre. 
 Mais informações no site http://www4.fe.usp.br/cultura-e-
extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz da oferta de cursos para o 2º semestre de 2018.  
 
5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – PRORROGADO ATÉ 09/07  
 Informamos que a 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com 
inscrições prorrogadas até 09 de julho, somente pelo 
site https://respostasparaoamanha.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 mais informações e detalhamento dos projetos, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do Prêmio. 
 
PRÊMIO ZAYED DE SUSTENTABILIDADE 2019 - INSCRIÇÕES ATÉ 09/08  

http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/1-cartaz-projeto-de-extenso-profs-da-rede-a3.pdf
https://respostasparaoamanha.com.br/
https://respostasparaoamanha.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/2-prmio-respostas-para-o-amanh-regulamento.pdf
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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).  

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.  

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.  

Informação complementar: a fim de auxiliá-los no processo de inscrição no 
Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2018/2019, disponibilizamos, em anexo, a 
tradução dos documentos, realizada pela CGEB. 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial de Inscrição traduzido. 
CLIQUE AQUI para acessar o Formulário de Inscrição traduzido. 

http://zayedsustainabilityprize.com/en
http://zayedsustainabilityprize.com/en
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/3-zayed-2018_2019-tutorial-traduzido.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/4-zayed-formulrio-de-inscrio-traduzido.pdf
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17ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES – INSCRIÇÕES ATÉ 12/08  
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 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, já está disponível no site 
http://www.jovensembaixadores.org/2019/ para 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 e 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/), ou na página do Facebook 
(https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores/). 
CLIQUE AQUI para mais detalhes sobre o cronograma das etapas do programa.  
                                   
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 
ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS 10 – SALA DE INFORMÁTICA 

Informamos que a Equipe do Núcleo de Informações e Tecnologia – NIT, está 
realizando visita técnica nas Unidades Escolares para atualização do Windows 10 da 
Sala de Informática. 

A versão do Windows 10, já é preparada para atender as necessidades de 
estudantes e profissionais de ensino. O sistema integra programas como o Microsoft 
OneNote, OneDrive e pacote Microsoft Office 365, que vem com Microsoft 
Word,  Excel, PowerPoint e mais itens para o dia a dia de estudo e aulas.  

Esclarecemos que o processo de atualização do referido software leva em 
média 2 dias por escola, dependendo da quantidade de computadores da Sala de 
Informática. 

O atendimento deste Núcleo é presencial e a Unidade será comunicada, da data 
e horário que receberá a visita da equipe do NIT para atualização. 

http://www.jovensembaixadores.org/2019/
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/06/5-cronograma-jovens-embaixadores-2018.pdf
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/onenote.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/onenote.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/onedrive.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-office-365.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-word-2013.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-word-2013.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-excel-para-ipad.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-powerpoint-2013.html
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OUTROS 
VAGAS ZELADORIA 

A Direção da EE Prof. Valdir Fernandes Pinto informa que há vaga para 
zeladoria, os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola, nos 
telefones 2919-3823 ou 2962-5727.  

                                                                                       

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. 
 
 

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

http://portalzalinarolim.blogspot.com.br/

