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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 33 de 29/08/2018 

 

 

Mensagem: “As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos.” 

(Rubem Alves) 
 
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA  
PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCACÃO CONECTADA - PDDE 

Srs. Diretores, seguem informações quanto à prestação de contas e como 
aplicar o recurso, pedimos, por gentileza, que se atentem ao artigo 17, da Resolução 
nº 10, de 18/04/2013: 
Art. 17 A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide desta 
Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o 
respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEx, das UEx ou das EM. 
§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades 
existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados 
pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram 
repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu 
emprego nos objetivos da ação programática. 
§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 30% (trinta 
por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será 
deduzida do repasse do exercício subsequente. 

Para auxiliá-los, seguem orientações da “Educação Conectada” e a Resolução 
nº 10, de 18/04/2013, que Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 
11.947, de 16 de junho de 2009. 
CLIQUE AQUI para acessar as orientações “Educação Conectada”. 
CLIQUE AQUI para acessar a Resolução nº 10, de 18/04/2013. 
     
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – CIÊNCIAS DA NATUREZA – PAUTA FORMATIVA – 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 – Pauta Formativa" 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/1-orientaes-programa-educao-conectada-articuladores-estaduais-v2-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/2-resolucao_cd_10_2013-1.pdf
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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: 30/08/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico da D.E. Leste 4 - Av. 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 – PAUTA FORMATIVA – 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 – Pauta Formativa" 
➢ Adelino – Adelaide – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Inah – 

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

Data: 30/08/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico da D.E. Leste 4 - Av. 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. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 4, convoca nos 
termos do artigo 12 da Resolução SE nº 62 DE 11-12-2017, combinada com a 
Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1 de 22-3-2013, os professores 
regularmente inscritos, para participarem de Orientação Técnica de Educação Física 
sobre “Congresso Técnico das categoria Pré Mirim da Etapa I dos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo”: 
Data: 03/09/2018 (segunda-feira) 
Horário: das 8h às 14h 
Local: Núcleo Pedagógico da D.E. Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 850 - Artur Alvim. 
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REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Data: 05/09/2018 (quarta-feira) 
Assunto: Produção de Reescrita  
Horário: das 8h às 12h  
Local: Núcleo Pedagógico da D.E. Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 850 - Artur Alvim. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Assunto: Sistema de Numeração Decimal  
Data: 05/09/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 13h às 17h  
Local: Núcleo Pedagógico da D.E. Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 850 - Artur Alvim. 
 
OP JOVEM – PRAZO DE PREENCHIMENTO DO PLANO ATÉ 31/08 
 OP Jovem tem como principal propósito fortalecer o engajamento e a 
participação dos estudantes no cotidiano e na tomada de decisões de suas escolas. 
Foi construído com a participação da rede, e em resposta à demanda dela própria 
durante as reuniões de trabalho nos Polos, com o Secretário, entre maio e junho de 
2018. 
 Para que a escola receba o recurso disponibilizado pelo Projeto, é necessário 
que os estudantes, liderados pela Diretoria Gremista ou Comissão de Estudantes e 
com o apoio da Direção, Conselho de Escola e APM, construam e insiram um Plano de 
Ação na Secretaria Escolar Digital (SED). O prazo final para a inserção desse Plano é 
31/08/2018. Por essa razão, solicitamos especial atenção àquelas escolas que não 
inseriram o Plano na SED ou que estejam atrasadas com relação às primeiras tarefas, 
de escuta, priorização e negociação, que o façam com urgência. 
 Ressaltamos que a data não sofrerá alteração, uma vez que são os prazos 
mínimos para organização, reprogramação, envio, recebimento e aplicação do 
recurso, conforme cronograma do Guia Resumo do Projeto disponível na SED. 
  Lembramos, mais uma vez, que o recebimento da verba está atrelado ao 
cumprimento do prazo de postagem do Plano, 31/08/2018. 
 
CUCO USP COMPETIÇÃO DE CONHECIMENTOS – DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS 
 Pedimos a todas as Unidades Escolares que aplicaram a prova da Competição 
Cuco USP de Conhecimentos que entreguem todos os materiais remanescentes 
(gabarito, lista de presença e afins) na Diretoria de Ensino Leste 4, aos cuidados do 
Thiago. O material deverá ser entregue até dia 31/08, em envelope com o nome da 
Unidade Escolar, sem a necessidade de protocolar o mesmo. 
 
CUCO USP COMPETIÇÃO DE CONHECIMENTOS – ALUNOS APROVADOS POR ESCOLA  
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 Pedimos a todas as Unidades Escolares que aplicaram a prova da Competição 
Cuco USP de Conhecimentos que preencham o formulário abaixo, até dia 31/08, com 
os dados referentes aos alunos aprovados na Competição de 2018.  
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOFBaNExCQ1dFREc1TlQ2TTBEQkZYWFhTUi4u.  
 
CADASTRO DE PROFESSORES - ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA ANO LETIVO  2018 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores, 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 
 
QUADRO DE HABILIDADES – PREENCHIMENTO FINAL DA 1ª ETAPA  
 Solicitamos a todas as Unidades Escolares para realizar o preenchimento da 
última coluna, referente ao Quadro de Habilidades – 1ª etapa (agosto).  
 Lembramos que na reunião de Replanejamento, o quadro foi preenchido com 
as habilidades necessárias para, juntamente com as ações propostas pelos 
professores, a recuperação dos alunos. Nesta última semana de agosto, a pessoa 
responsável pelo preenchimento deverá pedir aos professores que encaminhem o 
desenvolvimento apresentado pelos alunos e a continuidade durante o semestre, 
resultando no preenchimento da terceira coluna.  
 Posteriormente, novos Quadros de Habilidades serão encaminhados para o 
cumprimento da 2ª etapa (setembro). Pedimos que a escola finalize o preenchimento 
completo do Quadro da 1ª etapa até dia 04/09. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO ON-LINE “SEQUÊNCIA DIDÁTICA: APRENDENDO POR MEIO DE RESENHAS”  
 As inscrições para o curso on-line “Sequência Didática: aprendendo por meio 
de resenhas” estarão abertas somente no dia 30 de agosto de 2018. Para realizá-las, 
acesse: www.escrevendoofuturo.org.br. Público alvo: Professores de Língua 
Portuguesa do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio em exercício nas 
escolas públicas do Brasil. As atividades deverão ser realizadas no período de 03 de 
setembro a 26 de novembro de 2018. 
 
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA UNESP  
 Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio da escola pública no vestibular de ingresso à UNESP, informamos que todos os 
alunos da rede pública estadual que estarão concluindo o Ensino Médio em 2018, 
inclusive da EJA/CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2019 com um 
desconto de 75% na taxa de inscrição.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOFBaNExCQ1dFREc1TlQ2TTBEQkZYWFhTUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOFBaNExCQ1dFREc1TlQ2TTBEQkZYWFhTUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u
http://www.escrevendoofuturo.org.br/


P á g i n a  | 5 

 

 Ao ingressar na UNESP, os alunos de camadas socioeconômicas menos 
favorecidas também podem contar com vários programas de apoio de permanência 
na universidade, tais como: auxílio-alimentação, moradia estudantil, bolsa-
manutenção, etc.  
 A VUNESP enviará os códigos de acesso a cada escola, por meio da Diretoria de 
Ensino, em envelopes lacrados e identificados por etiquetas, contendo o nome da 
unidade escolar, o município e Diretoria de Ensino. As senhas darão aos alunos o 
acesso ao site da VUNESP, à ficha de inscrição e ao boleto bancário com desconto. 
Segue abaixo o cronograma:  

• Entrega do material na Secretaria de Educação: 31/08;  

• Recebimento das listas e distribuição dos códigos aos alunos (voucher de 
desconto) pelas escolas: até 06/09; 

• Período de inscrição: de 10/09 a 08/10; 

• Período de impressão do boleto bancário: de 10/09 a 08/10 (até 23h59min);  

• Data-limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 42,50): 
09/10.  

 A Diretoria de Ensino, entregará, com urgência, os respectivos envelopes às 
escolas. Após o encerramento das inscrições, obrigatoriamente, as escolas devem 
devolver todas as folhas contendo os códigos utilizados e devidamente assinados 
pelos alunos, bem como os que não foram utilizados. Lembramos que a taxa reduzida, 
no valor de R$ 42,50, destina-se apenas aos alunos da Secretaria de Educação. O uso 
indevido dos códigos de acesso poderá acarretar o cancelamento da inscrição no 
vestibular.  
 Para mais informações, acesse o site https://www.vunesp.com.br/VNSP1803.  
 
INSTITUTO PROA – CURSO PROFISSIONALIZANTE  
 Divulgamos que se encontra em aberto o processo seletivo para participar do 
curso profissionalizante de Administração promovidos pelo Instituto PROA, para 
começar em janeiro de 2019. As aulas são gratuitas e acontecerão no Senac Francisco 
Matarazzo - Av. Francisco Matarazzo, 249, Água Branca. 
 Os alunos de 17 a 19 anos que tenham concluído ou estejam cursando o 3º ano 
do Ensino Médio em escola pública podem se inscrever no período de 27 de agosto a 
31 de outubro de 2018. A inscrição se dará exclusivamente no site 
http://www.proa.org.br/ e o processo seletivo incluirá prova online, dinâmica de 
grupo, entrevista individual, banca avaliadora e reunião de pais. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz com mais informações. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

https://www.vunesp.com.br/VNSP1803
http://www.proa.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/3-cartaz-proc--seletivo-compressed-2018-2019.pdf

