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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Suely Augusto Pereira 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 28 de 25/07/2018 

 

 

Mensagem: “Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas 
alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para 

aprender”. 
(Augusto Cury) 

 
 

GABINETE 
REPLANEJAMENTO ESCOLAR - 2018 

Tendo em vista o replanejamento 2018 que ocorrerá nos dias 30 e 31 de julho, 
a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB encaminhou um Guia com as 
orientações que apoiarão as ações das Diretorias de Ensino e das Unidades Escolares.   

Informamos que no dia 26/07/2018, às 10h, haverá uma videoconferência, por 
streaming, à equipe gestora da escola, para subsidiar quanto às informações contidas 
no referido guia.  

CLIQUE AQUI para acessar o Guia de Replanejamento 2018 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS - 2019  

A Comissão de Atribuição de Aulas e Classes informa que está disponível no site 
da DER Leste 4, informativo sobre Inscrição para atribuição de Classes e Aulas - 2019, 
nos termos da Portaria CGRH Nº 05 de 18/07/2018. A inscrição ocorrerá no período 
de 01 a 30/08/2018, somente para docentes com vinculo ativo, por meio do endereço 
eletrônico: http://portalnet.educacao.sp.gov.br 

Docente candidato à contratação sem vínculo ativo deverá aguardar a 
publicação do Edital de Processo Seletivo Simplificado - 2019. 

Solicitamos que seja dada ampla divulgação. 
 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSE – ANOS INICIAIS  

Será realizada em 27/07/2018, às 14h na Sede da DER Leste 4, em Sessão 
Extraordinária, Atribuição de Classes, somente para PROFESSORES PEB I – CLASSE, 
Categorias “P”, “F” e “O” que estejam com interrupção de exercício (Contrato Ativo) 
ou que venham a entrar em interrupção de exercício dia 30/07, por ocasião do 
exercício do titular de cargo. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/01-guia-do-replanejamento-escolar-2018.pdf
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
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O docente que foi encaminhado pelo Diretor de Escola deverá comparecer com 
a cópia da inscrição e documento de identidade. 
Atenção:   
Não poderão participar dessa Sessão, Candidatos a Contratação nem Docentes 
Categoria “V” e Docentes que a Escola não tenha encaminhado previamente.  
 
 
NÚCLEO PEGAGÓGICO 
REUNIÕES DE TRABALHO – REPLANEJAMENTO 2018 
PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Replanejamento 2018. A escola que não possui 
Professor Coordenador deverá encaminhar um representante, Diretor ou Vice-
Diretor. 
Data: 27/07/2018 
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – Sala 20 
 
PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GRUPO 1 

A Dirigente Regional de Ensino convoca um professor Coordenador por unidade 
escolar, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho sobre 
Replanejamento 2018. A escola que não possui Professor Coordenador deverá 
encaminhar um representante, Vice-Diretor, conforme segue: 
Dia: 27/07/2017 (sexta-feira) 
Horário: 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim - Sala 17 
Grupo 1: 

• Adelaide – Adelino – Penna – Cunha – Aroldo – Astolfo – Arthur – Dom Camilo – 
Chibata – Fragoso – Hiroshima – Exército – Joaquín – Mignone – Infante – Inah – 
Jamil – João Camargo – Ramacciotti – Pimentel – Duprat – Orlandi – Jopeque – 
Talarico. 

 
PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GRUPO 2 

A Dirigente Regional de Ensino convoca um professor Coordenador por unidade 
escolar, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho sobre 
Replanejamento 2018. A escola que não possui Professor Coordenador deverá 
encaminhar um representante, Vice-Diretor, conforme segue: 
Dia: 27/07/2017 (sexta-feira) 
Horário: 13h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim - Sala 20 
Grupo 2: 

• Jozineide – Farão – Liberato – Zanelatti – Nicarágua – Luzia – Ávila – Albergaria – 
Maria Ferraz – Sansigolo – Octacílio – Rosolia – Pilar – Paulo Lauro – Quintiliano – 
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Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Valdir – Victor – Sapopemba – Wilfredo – 
Zalina. 

 
ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO PARA ANOS INICIAIS – PNLD 2019  

Informamos que o início do registro de escolha do PNLD 2019 está previsto para 
a segunda quinzena de agosto. Assim, ressaltamos que já está em vigor o 
impedimento que representantes de editoras acessem as dependências de escolas, 
Diretorias de Ensino e Secretaria para realizar a divulgação de títulos participantes do 
processo de escolha de obras do PNLD Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Violações 
poderão ser denunciadas pelo endereço eletrônico: ceac@fnde.gov.br.  

CLIQUE AQUI para acessar o Informativo COARE/FNDE 23/2018. 
 
DIVULGAÇÃO 
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 
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 e 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 como o regulamento, formato do trabalho de pesquisa no 
site http://www.jovemcientista.cnpq.br/. 
 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP – EDIÇÃO AGOSTO 

Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de agosto: 

• I Ciclo de Conferências em Artes e Educação: a Lei 11.645/08 – entre 13/08 e 06/12 
Evento organizado pelo GMEPAE (Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa 

em Arte e Educação do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações 
e Artes -ECA/USP) com objetivo de contribuir com a formação de professores de Arte 
e de disciplinas correlatas, no que se refere às relações étnico-raciais e culturas afro-
brasileiras e indígenas. 

As conferências acontecerão sempre às quintas-feiras das 19h às 22h no 
período de 13 de agosto a 06 de dezembro no auditório Lupe Cotrim na ECA. Não é 
necessária inscrição prévia, a participação será mediante a retirada de senhas 
distribuídas 1 hora antes de cada conferência. 

Mais informações: https://goo.gl/3jzxDR ou pelo e-mail 
ciclo.afroindigena.eca@gmail.com. 

• Narrativas da literatura negra brasileira – inscrições presenciais de 30/07 a 09/08 

mailto:ceac@fnde.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/02-informe-23-2018--coare-fnde-escolha-pnld-2019-ai.pdf
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
https://goo.gl/3jzxDR
mailto:ciclo.afroindigena.eca@gmail.com
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Curso voltado a professores da educação básica com o objetivo de proporcionar 
repertório que auxilie no cumprimento da lei 11.645/08. Quando: 11 de agosto a 24 
de novembro (sábados, quinzenalmente). Mais informações: https://goo.gl/uVeWiW. 

• Os contos de Grimm em palavra e imagem – inscrições até 05/08 
Curso de difusão com objetivos de analisar textos e discutir questões 

relacionadas ao ensino do conto de fadas e à contação de histórias. Quando: 09 de 
agosto a 11 de outubro (quintas das 16h às 18h). Mais informações: 
https://goo.gl/nMUUWX.  

• Venha dançar na USP 
Turmas para iniciantes e iniciados. Não precisa fazer inscrição! 

Tango - Quando: terças-feiras às 19h - Mais informações: https://goo.gl/8iD62r. 
Forró e samba de gafieira - Quando: segundas-feiras às 18h30min. Onde: Instituto 
Oceanográfico. 
 
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, 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 (veja explicação no regulamento).  

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; e 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. 

Em virtude do período eleitoral, o Portal da SEE não encontra com todos as 
funcionalidades disponíveis, dessa forma, encaminhamos o link para a inscrição, que 
funciona normalmente: 
https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kv
xR0/viewform?edit_requested=true. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do concurso. 
 
 

https://goo.gl/uVeWiW
https://goo.gl/nMUUWX
https://goo.gl/8iD62r
https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kvxR0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kvxR0/viewform?edit_requested=true
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/07/03-regulamento-capa-de-caderno_minha-arte-na-capa.pdf
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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. 

 
 
   

Suely Augusto Pereira 
 Dirigente Regional de Ensino  


