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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 32 de 22/08/2018 

 

 

Mensagem: “Longo é o caminho do ensino por meio de teorias; breve e eficaz por 
meio de exemplos.” 

(Sêneca) 
    

GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO 
         A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores de Escola e Gerente de 
Organização Escolar para Reunião de Trabalho, conforme segue: 
Assunto: “Matrícula Antecipada 2019” e “Censo Escolar – 2018”. 
Dia: 28/08/2018  
Horário: 8h30min 
Local: Anfiteatro Gênesis - DER Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO PROGRAMAS MEC 

Senhores Diretores, 
Com a finalidade de acompanhar a execução dos programas Mais Educação, 

Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador (ProEMI) e Mais Alfabetização, 
solicitamos que preencham os questionários abaixo referentes aos programas que 
executam ou executarão em 2018.  

Informamos que o preenchimento deverá ocorrer até 14/09, 
impreterivelmente.  
Obs.: os links deverão ser copiados e colados no navegador Google Chrome.  
•Mais Educação e Novo Mais Educação: https://goo.gl/forms/iE9uOAO4gQKJAYSE2   

• ProEMI: https://goo.gl/forms/DpD79D6LxiBnViL82   

• Mais Alfabetização: https://goo.gl/forms/01uuJWcvmqbZkdRW2   

       
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
INSCRIÇÃO DOCENTE 2019 

Em conformidade com a Portaria CGRH-5, de 18/7/2018, reiteramos à Equipe 
Gestora informar aos professores, por meio de Comunicado, que a Inscrição para 
Atribuição de Classes/Aulas 2019 é obrigatória a todos os docentes: Titulares de 
Cargo, Categorias P, N, F, Categoria S e Categoria O, com contrato ativo celebrado em 

https://www.pensador.com/autor/seneca/
https://goo.gl/forms/iE9uOAO4gQKJAYSE2
https://goo.gl/forms/DpD79D6LxiBnViL82
https://goo.gl/forms/01uuJWcvmqbZkdRW2
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2016, 2017 e 2018. Salientamos que a Inscrição ou solicitação de acerto deve ser 
realizada pelo docente até 30/08 no site http://portalnet.educacao.sp.gov.br/  

Conforme disposto no Informativo 17, de 10/08/18, a Comissão de Atribuição 
Classes/Aulas disponibilizou vídeo contendo orientações aos docentes. Solicitamos 
divulgar aos professores 
https://seespmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/marli_rosa_educacao_sp_gov_br/E
YwRedZ9GfpBmr7NguTBvSYBteSBKydnlEWygJV6e4yqKw?e=zFQFvY 

A Equipe Gestora deverá atentar para as “Inscrições Pendentes” da respectiva 
Unidade Escolar, as quais encontram-se disponíveis no site 
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/ auxiliando os docentes que ainda não 
finalizaram a inscrição. Verifica-se haver no âmbito da Diretoria de Ensino, 1400 
professores que ainda não realizaram inscrição. Orientamos, ainda, que a Equipe 
verifique as solicitações de acertos, analisando as manifestações dos docentes, a fim 
de que estes docentes possam finalizar suas inscrições. 
 

        
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – CIÊNCIAS DA NATUREZA – 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: 
Avaliação por Habilidades" 
➢ 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: 23/08/2018 (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 - CIÊNCIAS DA NATUREZA – 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: 
Avaliação por Habilidades" 
➢ Adelaide – Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Exército – Duprat – Infante – 

Hiroshima – João Camargo – Jozineide – Fragoso – Ávila – Paulo Lauro – Pilar – 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
https://seespmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/marli_rosa_educacao_sp_gov_br/EYwRedZ9GfpBmr7NguTBvSYBteSBKydnlEWygJV6e4yqKw?e=zFQFvY
https://seespmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/marli_rosa_educacao_sp_gov_br/EYwRedZ9GfpBmr7NguTBvSYBteSBKydnlEWygJV6e4yqKw?e=zFQFvY
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
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Jopeque – Rosolia – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – 
Shiro – Victor – Zalina – Inah – Sansígolo – Sapopemba – Farão – João Sarmento.  

Data: 23/08/2018 (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. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DO ANO LETIVO 
DE 2018 – ATÉ 31/08 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores a ampla divulgação do Formulário 
de Cadastro de Professores da área de Ciências da Natureza (Biologia, Ciências, Física 
e Química), dos Anos Finais e Ensino Médio, para o ano letivo de 2018. O cadastro visa 
a atualização das informações de contato dos professores atuantes na rede neste ano. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u 
 
DIVULGAÇÃO 
OFICINAS - PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 
(PUC-SP) - DE 16 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO 
 Divulgamos o Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa – 
PUCSP, que informa a realização de Oficinas com o objetivo de apresentar as linhas 
de Pesquisa do Programa e, ao mesmo tempo, fornecer orientações para a elaboração 
de Pré-Projetos e Projetos a candidatos ao mestrado e doutorado. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz informativo das oficinas. 
 
10º PRÊMIO CET DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 

 A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET de São Paulo está realizando o 
10º Prêmio CET de Educação de Trânsito, que tem por objetivo incentivar a reflexão, 
a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito.  
 Poderão concorrer estudantes do ensino infantil ao universitário, educadores, 
motoristas, motociclistas, ciclistas, terceira idade e qualquer cidadão maior de 16 
anos, que estudem ou morem na cidade de São Paulo.  
 São 16 categorias e os 3 primeiros lugares de cada categoria serão premiados! 
O tema deste ano é “O respeito ao pedestre faz o trânsito mais seguro, afinal todos 
somos pedestres!”. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site no 
período de 25 de junho a 24 de agosto de 2018. Para mais informações, como o 
Regulamento, ficha de inscrição e trabalho a ser realizado por categoria, acesse o 
site http://cetsp1.cetsp.com.br/PremioCET/.   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/1-cartaz-puc-oficinas-2018.pdf
http://cetsp1.cetsp.com.br/PremioCET/
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DIA DO AGITA FAMÍLIA E DO AGITA GALERA  
 A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul 
(CELAFISCS), realiza, nos dias 25 e 26/08 o Agita Família e em 31/08 o Agita Galera – 
Dia da Comunidade Ativa, com o tema: “Lançar, Correr e Saltar para todo mundo 
agitar!” 
 Nesse dia, são realizadas por alunos e professores, atividades físicas 
diferenciadas, dentro da escola ou em seu entorno, atividades previstas no Currículo 
de Educação Física do Estado de São Paulo, acompanhadas de propostas de reflexão 
sobre a importância das atividades corporais e motoras para a promoção e 
manutenção da saúde de toda a comunidade escolar. Trata-se de um dia de 
celebração, sensibilização e valorização das atividades comumente realizadas pelos 
alunos durante as aulas de Educação Física. 
 Para melhor registro, cada Unidade Escolar deverá estabelecer seu cronograma 
de ações que será aplicado na escola, como forma de registro para compor o rol de 
Boas Práticas em 2018. O cronograma deverá ser enviado aos cuidados do PCNP 
Waldemar, e o registro das ações (informações e fotos) serão enviadas para o próprio 
site do evento, no link “Registre as ações - Área da educação - Clique aqui”. 
 Para mais informações, acesse o site http://www.portalagita.org.br/pt/portal-
agita/eventos/item/agita-galera-2018.html. 
CLIQUE AQUI para acessar a Coletânea com proposta de ações. 
 
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 e Música – 2018 da Diretoria Leste 4.  
         Para participar a Unidade Escolar deve ficar atenta ao regulamento 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.  
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.  
 A ficha de inscrição deverá ser preenchida na Unidade Escolar, conter 
assinatura do Diretor e carimbo 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 

http://www.portalagita.org.br/pt/portal-agita/eventos/item/agita-galera-2018.html
http://www.portalagita.org.br/pt/portal-agita/eventos/item/agita-galera-2018.html
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/5-4-concurso-de-redao-da-defensoria-2018.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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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 
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. 
 
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). 
 No Regulamento estão definidos o cronograma das atividades (inclusive as 
datas dos encontros presenciais), bem como os critérios para inscrição e para 
aprovação/certificação. 

Inscrições pelo site https://goo.gl/forms/kX5BaPLo8snjsW8i2 , no período de 
01/08 a 10/09/2018, ou até o termino das vagas.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
4º CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), da Secretaria de Educação (SEE), em 
articulação com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP, divulga a 
todas as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares da rede estadual o lançamento do 
4º Concurso de redação realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), que tem 
como tema “Promoção dos Direitos Humanos e Garantia do Acesso à Justiça”. 
 O concurso é destinado a todos os alunos matriculados no Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo adolescentes que estão 
cumprindo medidas socioeducativas e adultos em situação de privação de liberdade 
no sistema prisional, matriculados em classes da educação básica ofertada pela rede 
pública. 
 Segundo o edital, cabe aos professores trabalhar o tema e incentivar seu 
debate com os alunos, orientando a elaboração das redações em sala de aula. Os 
gestores das unidades escolares serão responsáveis pela inscrição dos alunos e envio 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/3-5-mostra-de-msica-2018_regulamento.pdf
https://goo.gl/forms/kX5BaPLo8snjsW8i2
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/4-regulamento_curso_hperifericas-2018.pdf
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da redação (digitalizada) no site da DPU. As redações poderão ser enviadas até o dia 
12 de outubro de 2018. 
 As informações completas sobre as inscrições e o edital que regulamenta o 
concurso estão disponíveis no site: http://www.dpu.def.br/concursoderedacao , bem 
como uma cartilha com informações para os professores. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP – EDIÇÃO SETEMBRO  
 Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de agosto e setembro:  

• Meninas com Ciência - Inscrições: a partir de 10/09 
 Curso para meninas matriculadas entre o 5º e o 9º ano do Ensino Fundamental, 
independente da idade, com disponibilidade de participar nos cinco sábados em 
período integral de palestras e/ou aulas práticas ministradas por professoras e 
pesquisadoras de diferentes temas da ciência. Mais informações: 
https://goo.gl/cLmYPi e https://goo.gl/9Z55RK. 

• Semana da Educação 2018 – 20/08 a 24/08 
 Evento organizado pel@s estudantes da Faculdade de Educação com mesas, 
debates, oficinas e minicursos sobre temas diversos. Inscrições online e mais 
informações: https://goo.gl/wrCHAH. 

• Memórias de uma infância em cenas infantis - exposição da artista Sandra Guinle 
no 2º andar da biblioteca da FEUSP. 

• Cursos de formação para professores - Inscrições: 3091-4905/ 
educativo.mae@usp.br: 
✓ 27/08 - 8h30 às 12h30 - Maquetes táteis de Arqueologia Brasileira 
✓ 29/08 - 9h às 12h - Ação Educativa no MAE: teoria e prática. Enfoque na reserva 

técnica visitável. Arqueologia Amazônica. 
✓ 30/08 - 9h às 12h - Kit Educativo de Arqueologia do Mediterrâneo 
✓ 05/09 - 9h às 12h - Kit de Objetos Infantis Indígenas 
✓ 06/09 - 9h às 12h - Kit de Educativo de Arqueologia e Etnologia 

• Ensaio aberto da Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP) - 31/08 - 12h30 
Mais informações: https://goo.gl/pXzNrK. 
  
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS NA ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES 

• “M@tmídias: Objetos de aprendizagem multimídia para o ensino de 
Matemática – 2ª série do Ensino Médio – 2018 

Inscrições: até o dia 22 de agosto de 2018.  
Carga Horária: 60 horas.  
Público–alvo: Professores de Educação Básica I, com aulas atribuídas em Matemática; 
Professores de Educação Básica II de Matemática, incluindo os afastados junto às 
Diretorias de Ensino (DE) e Órgãos Centrais e os designados como Professores 
Coordenadores e Vice-Diretores das Unidades Escolares (UE).  

http://www.dpu.def.br/concursoderedacao
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/5-4-concurso-de-redao-da-defensoria-2018.pdf
https://goo.gl/cLmYPi
https://goo.gl/9Z55RK
https://goo.gl/wrCHAH
mailto:educativo.mae@usp.br
https://goo.gl/pXzNrK
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Realização: no período de 3 de setembro a 5 de novembro de 2018.  
Mais informações e inscrição: 
 http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=865. 

• Curso “Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal”: Nova edição 
Inscrições: de 13 de agosto a 15 de setembro de 2018.  
Carga Horária: 40 horas.  
Público–alvo: todos os profissionais que atuam nos três quadros da SEE-SP: QM, QAE 
e QSE.  
Realização: de 10 de setembro a 21 de outubro de 2018.  
Mais informações e inscrição: https://fazesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php. 

• Curso Ética e Cidadania Fiscal: Nova edição 
Inscrições: de 6 de agosto a 10 de setembro de 2018.  
Carga Horária: 80 horas.  
Público–alvo: todos os profissionais que atuam nos três quadros da SEE-SP: QM, QAE 
e QSE.  
Realização: de 10 de setembro a 25 de novembro de 2018.  
Mais informações e inscrição: https://fazesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php. 
 
 
OUTROS 
VAGAS ZELADORIA 
✓ EE PROF. VALDIR FERNANDES PINTO 

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  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=865
https://fazesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php
https://fazesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php

