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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 30 de 08/08/2018 

 

 

Mensagem: “Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa 
inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz!”  

(Mario Quintana)   

GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO 

A Dirigente Regional de Ensino da Leste 4, convoca o Diretor de escola e dois 
alunos da Diretoria do Grêmio para Reunião de Trabalho de Orientação acerca do 
Orçamento Participativo Jovem - OPJ, conforme estabelecido nos Encontros Regionais 
de Polo com o Sr. Secretário da Educação, onde foi divulgado que seriam 
disponibilizados Recursos para uso exclusivo do Grêmio Estudantil de cada Unidade 
Escolar. 
Público Alvo: O Diretor de cada UE e dois (02) alunos Gremistas. 
Data: 09/08/2018  
Horário: das 8h30min às 12 horas 

Local: Colégio Adventista da Vila Matilde - Rua Eugenia de Carvalho, 1316 - Vila 
Matilde - São Paulo 

 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2018 

Solicitamos aos responsáveis das U.Es que sofreram alterações na Equipe que 
preencham o Cadastro de Atualização da Unidade Escolar e encaminhem à Assessoria 
do Gabinete, no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br, ou informem “PREJUDICADO” 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cadastro. 
 
                                 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA – GRUPO 01  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho: 
MMR - Metodologia de Análise e Estratégias de Ação para recuperação das 
habilidades críticas do SARESP na disciplina de Matemática." 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/1-cadastro-2018.doc
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➢ Penna – Cunha – Aroldo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 
Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – Luzia – 
Zanelatti – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – Shiro – 
Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina - Sapopemba – Maria Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 09/08/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA – GRUPO 02  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho: 
MMR - Metodologia de Análise e Estratégias de Ação para recuperação das 
habilidades críticas do SARESP na disciplina de Matemática." 
➢ Adelino – Adelaide – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – João Camargo – 

João Sarmento – Exército – Infante – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – 
Paulo Lauro – Rosolia – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Zalina – 
Jopeque – Sansígolo – Sapopemba – Farão – Shiro – Victor – Inah – Pilar – 
Quintiliano. 

Data: 09/08/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor. 
 
PROVAS AMPLIADAS AAP JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA RETIRADA 

Informamos aos Srs. Diretores que as provas ampliadas, da avaliação da 
aprendizagem em processo, já se encontram disponíveis na Diretoria de Ensino Leste 
4 para serem retiradas. A escolas que tem alunos com baixa visão podem retirar o 
material no Núcleo Pedagógico – Rua Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
PREENCHIMENTO DO QUADRO DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL  
 Conforme acordado na reunião de replanejamento, do dia 27/07/2018, com a 
equipe pedagógica das escolas, encaminho o link para acessar o documento “Quadro 
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Diagnóstico dos serviços de Educação Especial”, à ser preenchido pela equipe gestora 
e docente das unidades escolares, até o dia 10/08/2018, conforme orientações já 
apresentadas. 
 Lembramos que a pasta contem 77 arquivos destinados para cada uma das 
nossas unidades escolares, portanto atentar-se para o preenchimento da escola, da 
qual é responsável. O documento é online, por isso há necessidade de um 
computador conectado à Internet. Lembramos que só finalize o preenchimento do 
documento quando apresentar a palavra “salvo”. Dúvidas consultar a PCNP de 
Educação Especial. 
Link da pasta: https://seesp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2G
n5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO.  
   
DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA CULTURA ENSINA  
 Com o intuito de aprimorar a formação lúdica e artística das crianças e 
adolescentes a Secretaria da Educação e FDE lançam o Programa Cultura Ensina para 
alunos da rede estadual de ensino. 
 O Programa visa proporcionar a alunos dos Ensinos Fundamental e Médio a 
possibilidade de fruição cultural por meio do acesso a experiências educativas em 
diferentes instituições culturais e artísticas (bens e produções) presentes no Estado 
de São Paulo.  
COMO PARTICIPAR:  
 As escolas deverão ler atentamente o Termo de Adesão para somente depois 
assiná-lo. Isso garantirá a participação/visitas.  

O documento encontra-se disponível no Portal da FDE: 
http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=335. Após 
impresso e assinado por todos da gestão e supervisão deverá ser protocolado na 
Diretoria aos cuidados do Núcleo Pedagógico até o dia 13/08/2018.  
 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br ou nos telefones: 2082-9775 com Profª Renata 
Rigotti – PCNP de Projeto e 2082-9777 com Profª Viviane Modesto - PCNP de Arte. 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Adesão. 
CLIQUE AQUI para acessar o modelo de Carta de Autorização para os Pais. 
 
CONCURSO DE DESENHO “MINHA ARTE NA CAPA”  
 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 do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e EJA).   

https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2Gn5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2Gn5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2Gn5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO
http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=335
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/2-termo-de-adeso-2018-programa-cultura-ensina.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/3-autorizao-pais-programa-cultura-ensina.pdf
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 A primeira fase da iniciativa se encerra em 15 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.   
 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;  

 ✓ 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.  
 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br ou nos telefones: 2082-9775 com Profª Renata 
Rigotti – PCNP de Projeto e 2082-9777 com Profª Viviane Modesto - PCNP de Arte. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do Concurso. 
 
CURSO ONLINE “TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUAS 
ESPECIFICAÇÕES” - 2ª EDIÇÃO/2018  
 O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), do Centro de 
Atendimento Especializado (CAESP), tem a satisfação de informar que será ofertado 
o curso “Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas especificações – 2ª 
Edição/2018”, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP).  
 O curso tem como objetivo preparar professores e profissionais da rede para 
atuar junto ao aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), também conhecido 
como Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), de modo a garantir que a 
atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE) promova o 
desenvolvimento das potencialidades desse aluno nas Unidades Escolares (UE).  
• Período de inscrições: 06 a 16 de agosto (ou até o término das vagas).  
• Período de realização do curso: 3 de setembro a 5 de novembro (no AVA/EFAP). 
 
PARLAMENTO JOVEM PAULISTANO  
 Este Prêmio é realizado anualmente e seu principal objetivo é oferecer aos 
jovens do município uma lição de cidadania e democracia, com o exercício, por um 
dia, das funções e trabalhos do Poder Legislativo Municipal. São convidadas todas as 

https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kvxR0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kvxR0/viewform?edit_requested=true
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/4-regulamento-capa-de-caderno_minha-arte-na-capa.pdf


P á g i n a  | 5 

 

unidades educacionais do município de São Paulo que possuem alunos do 6º ao 9º 
ano. 
 O aluno que deseja participar deve preparar um trabalho individual na forma 
de um “Projeto de Lei”, obedecendo aos critérios estabelecidos no manual de 
orientação. Cada escola deverá escolher e enviar apenas um projeto à Câmara 
Municipal, com sua respectiva ficha de inscrição até o dia 17 de agosto, pessoalmente, 
pelo correio ou por e-mail. 
 O Manual de Orientações e a Ficha de Inscrição já foram enviados ao e-mail 
institucional das escolas, pelo Núcleo Pedagógico, e em anexo nesta circular. 
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Orientações e a Ficha de Inscrição. 
 
 
5ª MOSTRA DE MÚSICA 2018 DA DIRETORIA LESTE 4  
          A Diretoria de Ensino Leste 4 através do Núcleo Pedagógico, a fim de 
desenvolver novas habilidades e incentivar a criatividade entre os alunos convida as 
Unidades Escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Leste 4, de todos os 
segmentos a divulgarem a todos os professores e alunos para que participem da 5ª 
Mostra de Música – 2018 da Diretoria Leste 4.  
         Para participar a Unidade Escolar deve ficar atenta ao regulamento que segue, 
abaixo, e às datas disponibilizadas pelo Núcleo Pedagógico.  
         Poderão se inscrever alunos compositores, instrumentistas, cantores, 
intérpretes, bandas e corais. A mostra não tem caráter competitivo, portanto não 
haverá premiação.  
 A ficha de inscrição deverá ser preenchida na Unidade Escolar, conter 
assinatura e carimbo do Diretor e ser enviada ao Núcleo Pedagógico para o e-mail:  
delt4npe@educacao.sp.gov.br. O período de inscrições é de 08/08/2018 a 
29/08/2018, impreterivelmente. Na ficha de inscrição a Unidade Escolar deverá 
informar quanto ao formato da apresentação, individual ou em grupo, bem como 
quais instrumentos irão compor a sua formação.  
 O tema da 5ª Mostra de Música – 2018 é: “As Músicas mais Ouvidas de Cada 
Década!” que propõe uma pesquisa musical voltada para as seguintes questões: Você 
lembra qual era sua música favorita nos anos 2000? Época em que se colecionava CDs 
e os videoclipes eram tão esperados para estrear na TV. E se voltarmos ainda mais, 
pros anos 90, por exemplo? Quais bandas você mais ouvia? A partir daí, cada Unidade 
Escolar escolheria uma década diferente para realizar sua pesquisa. Um material mais 
detalhado sobre a temática que será enviado aos responsáveis pelos ensaios dos 
alunos.  
 Cada U.E. deverá apresentar dentre as três músicas escolhidas uma que 
contemple a temática proposta. As outras duas músicas deverão ser composições dos 
clássicos da música nacional e clássicos da música internacional. Não fazem parte dos 
objetivos desta Mostra, músicas de temática religiosa.  
 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br ou nos telefones: 2082.9774/2082.9758 com 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/3-autorizao-pais-programa-cultura-ensina.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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Profª Viviane Modesto - PCNP de Arte, Prof. Sabino – PCNP de LEM, Prof. Waldemar 
– PCNP de Ed. Física e Profª Renata Rigotti – PCNP de Projeto.  
CLIQUE AQUI para acessar ao Regulamento. 
 
APROFFESP: IV ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES/AS DE FILOSOFIA E 
FILÓSOFOS/AS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 Associação de Professores(as) de Filosofia e Filosófos(as) do Estado de São 
Paulo (APROFFESP) convida a todos os professores de filosofia a participarem do IV 
Encontro Estadual de Professores/as de Filosofia e Filósofos/as do Estado de São 
Paulo. O IV Encontro também é aberto a professores/as de outras disciplinas, 
estudantes e interessados em geral. 
 O tema do 4° Encontro é “A BNCC diante do exílio da filosofia e demais 
disciplinas”. Inscrições abertas de 11 de julho a 05 de setembro. 
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP - Auditório Paulo 
Kobayashi 
Data: 12, 13 e14 de setembro de 2018; 
Horário: das 8 às 19 horas; 
Prazo final para inscrição dos trabalhos: 20 de agosto de 2018; 
- Certificado com o mínimo de 75% de presença em plenário. 
- Abono de ponto para os professores de Filosofia da rede estadual. 
Obs.: os professores das redes municipais poderão solicitar individualmente o abono 
junto às secretarias dos municípios! 
Programação  
Dia 12/09/18: 

• Abertura do IV Encontro pelo presidente da APROFFESP, com a saudação de 
entidades presentes convidadas para o evento; 

• Mesa temática: Epistemologias do Sul e a crítica ao eurocentrismo; 

• Mesa temática: A temerária reforma do ensino médio, suas consequências no 
ensino/aprendizagem e no mundo do trabalho; 

• Mesa temática: "Os Direitos Humanos, as diversidades e o papel da Filosofia". 
Dia 13/09/18: 

• Mesa temática: Que interesses direcionam o exílio da filosofia e demais 
disciplinas? 

• Mesa temática: O protagonismo filosófico dos estudantes; 

• Apresentação dos trabalhos em plenário com a temática sobre “A contribuição de 
Karl Marx 200 anos depois” (cada expositor terá 15 minutos para a exposição de 
seu trabalho); 

• 4° Plenária Nacional de Filosofia da APROFFIB com o tema: A ideologia da “escola 
sem partido”: o discurso da doutrinação e os motivos para a militarização das 
escolas; 

Dia 14/09/18: 

• A luta contra a atual reforma do ensino médio (aprovada pelo governo federal) e 
respeito ao estatuto da Ciência e suas especificidades; 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/6-5-mostra-de-msica-2018_regulamento.pdf
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• Mesa de debate com os/as candidatos/as ao governo – tema central do IV 
Encontro: “A BNCC e a reforma do ensino médio no Estado de São Paulo”; 

• APROFFESP: organizar para transformar, um desafio permanente! 
 Acesse este link para se inscrever ao evento: 
https://docs.google.com/forms/d/1Kse71YV51zwyBQhWYZHx2dvim3fRsNpAgYVx8p
epJyM/edit.  
INSCRIÇÕES DE TRABALHOS - TEMA: “A contribuição de Karl Marx 200 anos depois” 
(cada expositor/a terá 15 minutos para a exposição de seu trabalho). 
Período de inscrição de trabalhos: 11/07/18 a 20/08/18 
Link: https://docs.google.com/forms/d/1waplaqyvgkngs5p9fLsUW-
KkQnhP9Q9iSSiB8x51_-c/edit.  
 
CURSO “HERANÇAS PERIFÉRICAS: ASPECTOS DA HISTÓRIA E PATRIMÔNIOS DA 
ZONA LESTE”  
 Estão abertas as inscrições para o curso "Heranças Periféricas: Aspectos da 
História e dos Patrimônios da Zona Leste", promovido pelo Núcleo Pedagógico da DER 
Leste 4 em parceria com o Grupo Ururay - Educação Patrimonial, e voltado para 
professores PEB I e PEB II (Arte e Ciências Humanas). 
 Segue o Regulamento, em que estão definidos o cronograma das atividades 
(inclusive as datas dos encontros presenciais), bem como os critérios para inscrição e 
para aprovação/certificação. As vagas são limitadas. As inscrições serão realizadas de 
01/08 a 10/09/2018, ou até todas as vagas terem sido preenchidas. 
 Para se inscrever, clique em https://goo.gl/forms/kX5BaPLo8snjsW8i2.  
CLIQUE AQUI e acesse o Regulamento. 
 

 
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://docs.google.com/forms/d/1Kse71YV51zwyBQhWYZHx2dvim3fRsNpAgYVx8pepJyM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kse71YV51zwyBQhWYZHx2dvim3fRsNpAgYVx8pepJyM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1waplaqyvgkngs5p9fLsUW-KkQnhP9Q9iSSiB8x51_-c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1waplaqyvgkngs5p9fLsUW-KkQnhP9Q9iSSiB8x51_-c/edit
https://goo.gl/forms/kX5BaPLo8snjsW8i2
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/7-regulamento_curso_hperifericas-2018.pdf

