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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 34 de 05/09/2018 

  

 

Mensagem: “Aquilo que escuto eu esqueço, 
                  Aquilo que vejo eu lembro, 

                     Aquilo que faço eu aprendo.” 
(Confúcio) 

    
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ EE PROF AMADOR ARRUDA MENDES  

  A Direção da EE Prof. Amador Arruda Mendes comunica a existência de vaga 
para o exercício da função de Professor Coordenador, conforme segue: 
- Área de Atuação: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
- Período de Trabalho: das 7h às 16h; 
- Entrega de Propostas: de 10 a 14/09/2018. 
 
✓ EE JOSÉ TALARICO  

A Direção da EE José Talarico comunica a existência de vaga para o exercício da 
função de Professor Coordenador, conforme segue:  
- Área de atuação: Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA;  
- Período de trabalho: 2ª, 4ª e 6ª das 14h às 23h; 3ª das 7h às 11h e das 18h30min às 
22h30min e 5ª das 7h às 16h.   
- Entrega de propostas: de 05 a 10/09/18; 
- Entrevistas: a agendar. 
 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
INSCRIÇÃO DOCENTE 2019 
 Senhor(a) Diretor(a) / Gerente de Organização Escolar, 
  Pertinente à Inscrição Docente 2019, a Comissão de Atribuição de Classes/Aulas 
(Portaria CGRH-5 de 18-7-2018) solicita especial atenção quanto ao cumprimento dos 
prazos previstos em cronograma: 

✓ 06/09/2018 – até às 20 horas - SOLICITAÇÃO DE ACERTO:  realizar os devidos 
deferimentos e indeferimentos das solicitações de acerto; 
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✓ 10/09/2018 - até às 18 horas - CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO dos docentes 
que solicitaram acerto e estiverem aguardando as respectivas respostas de 
suas solicitações (deferimento/indeferimento); 

✓ 10/09/2018 - PREVISÃO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDADOS À 
CONTRATAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para docentes com 
contrato “O” 2015, contrato “O” 2016, 2017 e 2018 com “V” 2015 suspenso, 
qualquer contrato “V” e docentes sem vínculo. 

 
                     
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – CIÊNCIAS HUMANAS – 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 – Nicarágua – Romeu – Pilar – Shiro – 
Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – Mª Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 06/09/2018 (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 HUMANAS – 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" 
➢ Adelino – Adelaide – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – João Camargo – 

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

Data: 06/09/2018 (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 
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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. 
 
FÓRUM ESCOLAS ESTADUAIS - CAPS - CIDADE LÍDER 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor Coordenador, 
responsável pelo fórum das escolas estaduais – CAPS Cidade Líder, das escolas abaixo 
relacionadas, para participar do próximo encontro a ser realizado conforme segue: 
Dia: 12/09/2018 (quarta-feira) 
Horário: 9 horas 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim - sala 17. 
Observações: trazer o relatório pedagógico dos casos que o CAPS irá discutir 
conforme lista enviada por e-mail. Na ausência do Professor Coordenador o Vice-
Diretor deverá representar a escola. 
Relação das escolas: 
➢ Infante – Kimako – Nobreza – Paulo Lauro – Duprat – Missionário – Pq. Savoy – 

Luzia – Maria Ferraz – Hiroshima – Cunha.  
 
PRORROGADO O PRAZO DO REPLANEJAMENTO OP JOVEM  
 Prezados Diretores, em virtude de uma grande demanda de solicitações dos 
estudantes quanto a aquisição de equipamentos com a verba do OP Jovem, o Senhor 
Secretário da Educação, João Cury, propôs além da verba bens de consumo e de 
manutenção, a aquisição de bens permanentes. 
 Referente aos documentos orientadores (FAQ, Guia Orçamento Participativo 
Jovem, Orientação para utilização do recurso e manual de Instruções FDE/DRA nº 
002/2018), estes serão enviados no dia 05/09/18. Assim, enquanto não recebem os 
novos documentos sugerimos que os gestores, junto com seus estudantes, reflitam 
sobre a necessidade ou não de alteração nos planos que já inseriram na SED, para 
reinseri-los no momento oportuno. 
 De acordo com o novo cronograma, o limite de inclusão para validação do plano 
de ação será dia 12/09/2018 às 23h59min. 
 
QUADRO DE HABILIDADES – PREENCHIMENTO DA 2ª ETAPA – SETEMBRO
 Solicitamos a todas as Unidades Escolares para realizar o preenchimento da 
primeira e segunda colunas, referente ao Quadro de Habilidades – 2ª etapa até dia 
14/09/18. 
 Lembramos que cada escola terá seu próprio link contendo seus Quadros de 
Habilidades, separados por segmento, que serão enviados aos e-mails institucionais 
da escola (administrativo e pedagógico). Pedimos que atentem ao preenchimento do 
nome da escola e do responsável. 
 Lembramos também, que a terceira coluna (Acompanhamento da ação na 
apropriação das habilidades retomadas) deverá ser preenchida somente no final do 
mês, destacando o resultado da ação.  
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IV ENCONTRO ESTADUAL DA APROFFESP: CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA 
 Solicitamos aos professores que forem participar do IV Encontro Estadual da 
APROFFESP, que procurem o PCNP de Filosofia - Leandro Negretti, nos três dias do 
encontro, para assinar a lista de presença da Diretoria de Ensino Leste 4. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES - ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS DO ANO LETIVO DE 
2018 - ATÉ 20/09 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores, ampla divulgação do Formulário 
de Cadastro de Professores da área de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, 
História, Sociologia), dos Anos Finais do EF e Ensino Médio, para o ano letivo de 2018. 

Esclarecemos que o cadastro visa a atualização das informações de contato dos 
professores atuantes na rede. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u.  
 
DIVULGAÇÃO 
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR COORDENADOR DO 
NÚCLEO PEDAGÓGICO/2018. 

O Diretor do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4 comunica 
a abertura das inscrições ao posto de trabalho na função de Professor Coordenador 
do Núcleo Pedagógico desta Diretoria de Ensino, de acordo com a RES. SE nº 75/2014. 
DA VAGA 
01 (uma) vaga para PCNP de Projetos Especiais: responder pelo Programa Escola da 
Família (PEF) e outros que se fizerem necessários: Sala de Leitura, Escola de Tempo 
Integral (ETI), Centro de Estudos de Línguas (CEL), Fundação Casa. 
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
Local: Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4: Rua Waldemar Tietz, 
850, sala 12 (dos PCNP). 
Período: de 05 a 11 de setembro de 2018 
Horário: das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h 

O Edital e a Ficha de inscrição, necessária para inscrição, encontram-se 
disponíveis no site da Diretoria de Ensino Leste 4 
- https://deleste4.educacao.sp.gov.br/ 

Solicitamos dar ampla divulgação aos docentes. 
 
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, voltado para 
professores PEB I e PEB II (Arte e Ciências Humanas). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
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 Informamos que no Regulamento estão definidos o cronograma das atividades 
(inclusive as datas dos encontros presenciais), bem como os critérios para inscrição e 
para aprovação/certificação.  

As inscrições serão realizadas até 10/09/18, no site 
https://goo.gl/forms/kX5BaPLo8snjsW8i2 e RESTAM POUCAS VAGAS. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
CURSO DIFUSÃO “INTRODUÇÃO À LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA”  
 Divulgamos o Curso de Difusão, promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão 
Universitária da USP, que visa a oferecer um curso que apresente uma introdução a 
autores relevantes da Literatura Portuguesa Contemporânea, bem como ao 
pensamento crítico de docentes e pós-graduandos vinculados a áreas de pesquisa de 
Literatura Portuguesa e Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. 
 O público-alvo são alunos de graduação, professores da rede pública e 
particular, profissionais e pesquisadores que lidem com a formação de leitores e 
interessados em geral.  
- Período de Realização:  22/09/18 a 08/12/18.  
- Horário:  Sábado, das 9h às 12h30min. 
- Período de Matrícula: enquanto houver vaga de 11/09 (9h) a 19/09/18 (23h59min)  
- Detalhes: Matrícula Online pelo Sistema Apolo. 
 Mais informações: http://sce.fflch.usp.br/taxonomy/term/7. 
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS NA ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES 

•  “Educando para boas escolhas online: uso seguro e consciente da Internet” 
- Inscrições: até o dia 13/09/18;  
- Carga Horária: 60 horas;  
- Público alvo: profissionais que atuam nos três quadros da SEE-SP: QM, QAE e QSE;  
- Realização: no período de 24 de setembro a 26 de novembro de 2018.  

Mais informações e inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/Inscricao/Inscricao/Inicio/EDUCA
NDOSAFERNET?r=150646572.  
 

USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – SETEMBRO 
 Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de setembro: 

• Ciclo de debates Eleições 2018: Propostas para o Brasil, sempre às 10h, no IEA, 
sem inscrição prévia. Os outros debates serão nos dias 3, 17, 20 e 28 de setembro. 
Mais informações: http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-propostas-para-o-
brasil?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=serie%20eleico
es%202018. 

• Edição 93 de “Estudos Avançados” reflete sobre o ensino de humanidades: 
http://www.iea.usp.br/home-por/noticias/em-sua-93a-edicao-201cestudos-
avancados201d-reflete-sobre-o-ensino-de-

https://goo.gl/forms/kX5BaPLo8snjsW8i2
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/regulamento_curso_hperifericas-2018.pdf
http://sce.fflch.usp.br/taxonomy/term/7
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/Inscricao/Inscricao/Inicio/EDUCANDOSAFERNET?r=150646572
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/Inscricao/Inscricao/Inicio/EDUCANDOSAFERNET?r=150646572
http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-propostas-para-o-brasil?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=serie%20eleicoes%202018
http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-propostas-para-o-brasil?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=serie%20eleicoes%202018
http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-propostas-para-o-brasil?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=serie%20eleicoes%202018
http://www.iea.usp.br/home-por/noticias/em-sua-93a-edicao-201cestudos-avancados201d-reflete-sobre-o-ensino-de-humanidades?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=edicao%2093%20REA
http://www.iea.usp.br/home-por/noticias/em-sua-93a-edicao-201cestudos-avancados201d-reflete-sobre-o-ensino-de-humanidades?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=edicao%2093%20REA
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humanidades?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=edicao
%2093%20REA. 

• Livro reúne ensaios sobre a crise hídrica de 2013-2015: 
http://www.iea.usp.br/noticias/livro-reune-ensaios-sobre-a-crise-hidrica-de-
2013-
2015?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=livro%20branco
%20agua. 

 
II OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA BRICSMATH.COM – 25/07 A 30/09  
 Divulgamos a II Olimpíada Internacional de Matemática BRICSMATH.COM, 
promovida pela plataforma virtual Dragonlearn. Esta olimpíada é totalmente online e 
voltada para alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e tem como objetivo: 
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 Internacional de Matemática 
BRICSMATH.COM, será realizada de 25 de julho a 30 de setembro, em todas as línguas 
oficiais dos países do BRICS.  

A Olimpíada é gratuita e acontece em um formato online no 
site https://br.bricsmath.com/, dando oportunidade de todas as crianças 
participarem, independentemente do seu nível de conhecimento e local geográfico. 
Para participar da BRICSMATH.COM, o aluno precisa ter acesso a um computador ou 
outro dispositivo eletrônico com acesso à Internet.  
 A competição será realizada em duas fases: navegação de teste (de 25/07 a 
09/09) e oficial que ocorrerá entre 10 e 30 de setembro. Os resultados da navegação 
de teste não influenciam de qualquer forma na oficial. A duração de navegação oficial 
é de 60 minutos, dentro deste período o aluno poderá começar a resolver os 
exercícios em qualquer dia e hora.  
 

 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
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. 
 

GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – GOE 
✓ EE PROFª. JULIETA FARÃO 

http://www.iea.usp.br/home-por/noticias/em-sua-93a-edicao-201cestudos-avancados201d-reflete-sobre-o-ensino-de-humanidades?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=edicao%2093%20REA
http://www.iea.usp.br/home-por/noticias/em-sua-93a-edicao-201cestudos-avancados201d-reflete-sobre-o-ensino-de-humanidades?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=edicao%2093%20REA
http://www.iea.usp.br/noticias/livro-reune-ensaios-sobre-a-crise-hidrica-de-2013-2015?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=livro%20branco%20agua
http://www.iea.usp.br/noticias/livro-reune-ensaios-sobre-a-crise-hidrica-de-2013-2015?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=livro%20branco%20agua
http://www.iea.usp.br/noticias/livro-reune-ensaios-sobre-a-crise-hidrica-de-2013-2015?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=livro%20branco%20agua
http://www.iea.usp.br/noticias/livro-reune-ensaios-sobre-a-crise-hidrica-de-2013-2015?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=livro%20branco%20agua
https://br.bricsmath.com/
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A Direção da EE Profª. Julieta Farão informa que há vaga para Gerente de 
Organização Escolar, nesta unidade escolar. Os interessados devem entrar em 
contato com a Direção da Escola, nos telefones 2704-1804 ou 2704-4226. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  


