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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 35 de 12/09/2018 

  

 

Mensagem: “Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm 

alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.  

 

(Augusto Cury) 

    
                     
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES – ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – CIÊNCIAS HUMANAS (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 na área de Ciências Humanas – Pauta Formativa": 
➢ 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 – Mª Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 13/09/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
OBS: Se possível, trazer um notebook para a reunião 
 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 (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 na área de Ciências Humanas – Pauta Formativa": 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – João Camargo – 

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

Data: 13/09/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
OBS: Se possível, trazer um notebook para a reunião 
 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. 
 
OBMEP 2018 – 2ª FASE – DIA 15/09 ÀS 14H 
 Lembramos às Unidades Escolares que no próximo sábado, dia 15/09, no 
período das 14h às 17h30, ocorrerá a aplicação da segunda fase da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas nos respectivos polos: 
➢ Aroldo – Astolfo – Chibata – Hiroshima – Joaquín – Talarico – Ávila – Pilar – 

Octacílio – Sapopemba. 
 
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 
19/09/18. 
 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.  
 
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.  
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u
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DIVULGAÇÃO 
CURSO ON-LINE “NAS TRAMAS DO TEXTO”  
 O Programa Escrevendo o Futuro, uma iniciativa da Fundação Itaú Social, estará 
com inscrições abertas, somente no dia 20/09/2018, para o curso on-line “Nas tramas 
do texto”. Para realizá-las, acesse: www.escrevendoofuturo.org.br.  
 Público alvo: Professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio em exercício nas escolas públicas do Brasil. Professores 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental também podem participar se tiverem 
interesse no ensino da escrita. As atividades deverão ser realizadas no período de 24 
de setembro a 03 de dezembro de 2018. 
 
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.  
 
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: 

• Lançamento do Livro Branco da Água - 19 de setembro de 2018, das 14h às 18h 
Gratuito, com inscrição e informação adicional no site 
http://www.iea.usp.br/eventos/livro-branco-da-agua. Local do evento: Sala Alfredo 
Bosi (IEA) - Rua Praça do Relógio, 109, térreo, Cidade Universitária, São Paulo. 
Transmissão pela web www.iea.usp.br/aovivo. 
 
PROJETO QUERO NA ESCOLA: PROFESSORES ESCOLHEM VOLUNTÁRIOS PARA A 
ESCOLA  
 Divulgamos o projeto que leva voluntários às escolas públicas a pedido dos 
educadores, o Quero na Escola. Por meio do projeto, os professores poderão escolher 
quem gostariam de receber em sua escola para participar de um projeto existente ou 
levar algum conhecimento à sua equipe ou aos alunos - por exemplo, ensinar um 
programa; dar aula de yoga e relaxamento; ou levar uma atividade que a escola não 
costuma oferecer aos alunos. 
 Criado com o objetivo de estimular a sociedade a ser mais participativa na 
educação pública, o projeto está em sua terceira edição. Nas duas primeiras, mais de 
40 ações foram realizadas, incluindo oficinas de mediação de conflito, edição de 
vídeo, jogos teatrais, aulas de Excel, apresentações culturais e visita de um “lobo 
mau”. 
 Todos educadores de escola pública podem participar. Para se inscrever, basta 
acessar https://queronaescola.com.br/professor/ e dizer de que assunto ou tipo de 
especialista precisam. Esta edição, Especial Professor, terá inscrições abertas até final 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/1-cartaz-puc-oficinas-2018.pdf
http://www.iea.usp.br/eventos/livro-branco-da-agua
http://www.iea.usp.br/aovivo
https://queronaescola.com.br/professor/


P á g i n a  | 4 

 

de setembro. As intervenções serão organizadas pela equipe do Quero na Escola e 
acontecerão em outubro, mês dos professores. 
 Para os interessados em contribuir, foi criado mapa de onde e como ajudar 
(https://queronaescola.com.br/professor/pedidos/#/). Os colaboradores são 
voluntários e não há custo. Além do Especial Professor, em qualquer época do ano, o 
Quero na Escola recebe os pedidos dos estudantes, estimulando o protagonismo 
juvenil. Esta ação pode ser conferida no site: https://queronaescola.com.br/. 
Eventuais dúvidas podem ser tiradas por meio do site, e-mail 
central@queronaescola.com.br ou página do Facebook. 
 
UNISAL – OFICINA DE HISTÓRIA ORAL  
 Divulgamos a todos a oficina gratuita realizada pelo Museu da obra Salesiana 
no Brasil e apoio da UNISAL. A oficina será ministrada pelo Professor Diógenes N. 
Lawand, no dia 29/09/2018, das 9 às 12 horas, no endereço Alameda Dino Bueno, 353 
– Campos Elíseos, São Paulo. Mais informações e inscrições no site 
https://unisal.br/eventos/oficina-de-historia-oral/.  
 
CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2018 (BRASIL-ISRAEL: MÚSICA E DANÇA) 
– INSCRIÇÕES ATÉ 15/10  
            Divulgamos o 30º Concurso WIZO de Pintura e Desenho, promovido em 
parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e o Consulado de Israel 
para alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual.  O tema deste 
ano convida alunos e professores para uma enriquecedora pesquisa sobre Música e 
Dança no Brasil e em Israel, expressões culturais presentes na tradição que passa de 
geração em geração.   
            Os alunos interessados em participar deverão encaminhar os trabalhos à 
Coordenação Pedagógica de sua escola com etiqueta de identificação e autorização 
dos pais para alunos menores de 18 anos. A escola, por sua vez, selecionará até no 
máximo 10 (dez) dos melhores trabalhos e os remeterá, por correio ou pessoalmente, 
à Organização Feminina WIZO, Rua Minas Gerais, 36 – CEP 01244-010 - São Paulo. O 
prazo de recebimento dos trabalhos na WIZO é até 15 de Outubro.  
            A Solenidade de Premiação acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo no dia 12 de Novembro. Os alunos classificados receberão medalhas, kits 
de pintura e um produto eletrônico. Além desses prêmios, o aluno 1º lugar 
do Juri Oficial ganhará uma viagem a Brasília, acompanhado do seu professor, com 
estada de 3 (três) dias. Todas as escolas participantes receberão Certificado de 
Participação.  
            Mais informações no site do Concurso http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-
pintura-e-desenho-2018/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
CLIQUE AQUI para acessar a apostila informativa.  
CLIQUE AQUI para acessar a etiqueta de identificação e autorização para alunos 
menores de 18 anos.  

 

https://queronaescola.com.br/professor/pedidos/#/
https://queronaescola.com.br/
mailto:central@queronaescola.com.br
https://unisal.br/eventos/oficina-de-historia-oral/
http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2018/
http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2018/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/2-regulamento-wizo-2018.pdf
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXq36ynl6fr-TVlLJT
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/4-etiqueta-identificao-e-autorizao-wizo-2018.pdf
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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. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  


