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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 27 de 18/07/2018 

 

Mensagem: “O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se 
aprende é com a vida e com os humildes. 

(Cora Coralina) 

GABINETE 
ATRIBUIÇÃO DE AULAS – EJA – SEGUNDO TERMO 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 4, CONVOCA, para 
Reunião de Trabalho “ATRIBUIÇÃO DE AULAS – EJA – SEGUNDO TERMO”, o Diretor 
de Escola, o Vice Diretor de Escola e o Gerente de Organização Escolar das 22 escolas 
abaixo relacionadas, conforme segue: 
Data: 19/07/2018 
Local: Sede da DER Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 
➢ Adelaide – Adelino – Penna – Aroldo – Arthur – Astolfo – Chibata – 

Hiroshima – Joaquin – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Fragoso – Ávila –
Maria Ferraz – Rosolia – Pilar – Romeu – São João – Shiro – Victor – Wilfredo. 

✓ Turma 01  
Horário: 9 horas 
Participantes: Vice Diretor de Escola 
✓ Turma 02  

Horário: 14 horas 
Participantes: Diretor de Escola e GOE 
Observações:  
1 - Se o GOE estiver em recesso, deverá vir outro funcionário que atue na secretaria 
da escola;  
2 - Em caso de necessidade para atendimento de situação de acúmulo, Diretor e Vice 
poderão inverter o horário de participação. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado Atribuição Semestral EJA. 
CLIQUE AQUI para acessar a Legislação pertinente ao Processo de Atribuição do 
Segundo Termo da EJA. 
 

 
NÚCLEO PEGAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP – EDIÇÃO JULHO 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/1-correio-atribuio-eja.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/2-atribuio-eja-segundo-termo-2018-resoluo-de-atribuio.pdf
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Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo para 
o mês de julho: 

• 12ª Feira USP e as profissões - 16, 17 e 18 de Agosto de 2018 
Destinada àqueles que se preparam para o vestibular, a feira reúne todos os 

cursos de graduação da USP e pode esclarecer dúvidas sobre carreiras, profissões e 
mercado de trabalho. Mais informações: 
http://prceu.usp.br/uspprofissoes/12feirauspcapital/.  

• Ateliê de artes para crianças – inscrições presenciais de 02 a 31 de julho 
Curso voltado a crianças de 7 a 12 anos. Realização de 12 de setembro a 28 de 

novembro. Mais informações: https://goo.gl/tzmiqE.  

• O desenho e a imagem contemporânea – inscrições de 17/07 a 01/08 
Voltado a estudantes do Ensino Médio. Realização de 02/08 a 20/09. Mais 

informações: https://goo.gl/rsaVLe.  

• Desenho e currículo escolar – inscrições de 24/07 a 07/08 
Voltado a professores. Realização de 08/08 a 26/09. Mais informações: 

https://goo.gl/T2nUxu.  
 
II OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA BRICSMATH.COM – 25/07 A 30/09 

Divulgamos a todos a II Olimpíada internacional de matemática 
BRICSMATH.COM, promovida pela plataforma virtual Dragonlearn. Esta olimpíada é 
totalmente online e voltada para alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com 
o objetivo de aumentar o desenvolvimento do interesse pela disciplina, habilidades 
de pensamento, interesse crescente no estudo das ciências exatas e união de crianças 
de vários países. 
 A primeira Olimpíada online internacional BRICSMATH.COM foi realizada em 
novembro de 2017, e mais de 670 mil alunos de escolas do Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul participaram.  A segunda Olimpíada de matemática para alunos do 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais BRICSMATH.COM será realizada no site 
https://br.bricsmath.com/ em todas as línguas oficiais dos países do BRICS, de 25 de 
julho a 30 de setembro. O lançamento solene da BRICSMATH.COM ocorrerá em 25 de 
julho de 2018, no décimo Summit BRICS. Os líderes dos países do BRICS estão 
previstos para abrir a Olimpíada.   

A Olimpíada é gratuita e acontece em um formato online no site 
https://br.bricsmath.com/. O formato online da BRICSMATH.COM dará a 
oportunidade de todas as crianças participarem, independentemente do seu nível de 
conhecimento e local geográfico. Para participar da BRICSMATH.COM, o aluno 
simplesmente precisa ter acesso a um computador ou outro dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet. 

A competição será realizada em duas fases: navegação de teste e oficial. Os 
resultados da navegação de teste não influenciam de qualquer forma na oficial. Para 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais (alunos do 1º ao 5º ano), a navegação de teste 
será realizada entre 25 de julho e 9 de setembro e a navegação oficial acontecerá 
entre 10 e 30 de setembro. A duração de navegação oficial é de 60 minutos. Dentro 

http://prceu.usp.br/uspprofissoes/12feirauspcapital/
https://goo.gl/tzmiqE
https://goo.gl/rsaVLe
https://goo.gl/T2nUxu
https://br.bricsmath.com/
https://br.bricsmath.com/
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do período de realização da competição, cada aluno poderá começar a resolver os 
exercícios em qualquer dia e hora. 
 
II MOSTRA DE PESQUISAS EM ANDAMENTO EM LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA 
DA PUC-SP – INSCRIÇÕES ATÉ 24/08 

Promovido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP – 
Campus Perdizes, as inscrições para a II Mostra de Pesquisas em Andamento em 
Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de agosto 
de 2018, já se encontram abertas. Serão aceitos trabalhos de alunos regularmente 
matriculados em programas de pós-graduação strictu sensu de Literatura e áreas afins 
de universidades do país e do exterior. 

A participação na II Mostra pode ocorrer por meio de comunicação individual 
(submissão até 03/08) e também como ouvinte (até 24/08). Os interessados devem 
estar atentos aos prazos e às normas para a submissão de trabalhos. Todas as 
informações e a inscrição estão disponíveis no link http://www.pucsp.br/ii-mostra-
de-literatura-e-critica-literaria. 

 
 
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.  

                                                                                       

 
Suely Augusto Pereira 

 Dirigente Regional de Ensino  

http://www.pucsp.br/ii-mostra-de-literatura-e-critica-literaria
http://www.pucsp.br/ii-mostra-de-literatura-e-critica-literaria

