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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 25 de 04/07/2018 

 

Mensagem: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de 
água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”  

(Madre Teresa de Calcutá) 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
CURSO DE PROFESSORES INGRESSANTES 

Divulgamos aos professores ingressantes, as Listas dos Cursistas convocados 
para os Encontros Presenciais de Agosto/2018. 
CLIQUE AQUI Turma 1 – Ingressantes Etapa 1: Fundamentos Básicos - 8ª edição/2018 
CLIQUE AQUI Turma 2 – Ingressantes Etapa 1: Fundamentos Básicos - PEB I - 5ª 
edição/2018 
CLIQUE AQUI Turma 3 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 4 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 5 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - PEB I - 3ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 6 – Ingressantes Etapa 1: Fundamentos Básicos - 8ª edição/2018 
CLIQUE AQUI Turma 7 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 8 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 9 - Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - PEB I - 3ª edição/2018  
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
APERFEIÇOAMENTO ONLINE PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA – INSCRIÇÃO 
ATÉ 13/07 
 No segundo semestre de 2017, será oferecido o módulo 1 “Developing your 
knowledge about ELT”, com carga horária de 60 horas, e será realizado totalmente a 
distância via Internet. Os candidatos ao curso de aperfeiçoamento online para 
professores da Rede Pública deverão realizar sua inscrição no processo seletivo até o 
dia 13 de julho de 2017, seguindo as orientações disponibilizadas na página do curso 
no site da Faculdade Cultura Inglesa: 
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online  
 Os testes de classificação para o curso de aperfeiçoamento online são 
realizados presencialmente ou pela Internet, e não são eliminatórios, mas apenas 
para fins de classificação.  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-2.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-3.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-4.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-5.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-6.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-7.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-8.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/turma-9.pdf
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online
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• Teste de Classificação Presencial: para realizar o teste presencialmente, o 
candidato deverá fazer sua inscrição no período de 29 de maio a 24 de junho 
de 2017, das 8h30 às 17h, exclusivamente por meio do telefone da unidade em 
que deseja frequentar o curso e, assim, agendar a realização do teste. Atenção! 
Os testes serão realizados no dia 3 de julho de 2017, segunda-feira, às 9h, às 
11h ou às 14h, e serão agendados até 40 candidatos por período. 

• Teste de Classificação Online: após fazer a inscrição no processo seletivo, os 
interessados no curso de aperfeiçoamento online para professores da Rede 
Pública receberão um e-mail da Faculdade Cultura Inglesa com informações 
sobre os procedimentos para o teste online de classificação, que será realizado 
no período de 14 a 29 de julho de 2017. 

 Mais informações, acesse o site 
 http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8332.  
 
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.  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8332
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/001/2018/07/1-cartaz-projeto-de-extenso-profs-da-rede-a3.pdf
https://respostasparaoamanha.com.br/
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 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. 
 
NÚCLEO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA 
COMUNICADO CONJUNTO DGREM/CVESC E DEINF/CEMOR DE 04/07/2018 

Informamos aos Senhores Diretores que o rendimento referente ao primeiro 
semestre estará disponível impreterivelmente no período de 04/07 a 10/08/2018, 
para todas as redes. 

Lembramos que o lançamento de notas e frequência do 2º bimestre, na 
plataforma SED, se encerrará no dia 07 de agosto.    

 
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.  

                                                                                       

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  

https://respostasparaoamanha.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/2-prmio-respostas-para-o-amanh-regulamento.pdf

