
P á g i n a  | 1 

 

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 36 de 19/09/2018 

  

 

Mensagem: “A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é 
limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro.”  

 
(Albert Einstein)  

 
 

GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO 

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola, das Unidades 
Escolares de Anos Iniciais (ou seu representante) e Gerente de Organização Escolar 
(ou AOE responsável indicado pelo Diretor) para Reunião de Trabalho, conforme 
segue: 
Orientação Técnica:  Novos Procedimentos para encaminhamento de Saldos de 
Classe e Docentes - Anos Iniciais 
Data: 20/09/2018 (quinta-feira) 
Horário: 8h30min 
Local: Sede da Diretoria de Ensino Região Leste 4 - Rua Dona Matilde, 35 – Vila 
Matilde 

A Comissão de Atribuição de Classes/Aulas esclarece que após a implantação 
dos novos procedimentos no Campo de Atuação CLASSE, o aprimoramento será 
estendido ao Campo de Atuação AULA. 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) – PROJETO MEDIAÇÃO 
ESCOLAR E COMUNITÁRIA  

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores, os Vice-Diretores da 
Escola da Família e os Professores Mediadores Escolares e Comunitários (PMEC) das 
unidades escolares para Reunião de Formação sobre Prevenção e Mediação de 
Conflitos Escolares, conforme segue:  
Data: 26/09/2018 (quarta-feira)  
Local: Anfiteatro Gênesis - Diretoria de Ensino Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila 
Matilde – São Paulo/SP 
Turma 1 - Horário: 8h30min às 12h30min  
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➢ Hebraica – Adelaide – Adelino – Penna – Ashcar – Pedrosa – Amador – Cunha – 
Antenor – Aroldo – Arthur – Ascânio – Astolfo – Baillot – Didio - Dom Camilo –      
Dom Bernardo – Chibata – Hiroshima – Emir – Exército – Juta VI – Glycério – Inah – 
Mignone – Infante – Jamil – Jandyra – Joaquín – João Camargo – Ramacciotti –    
João Sarmento – Jocelyn – Ivo – Duprat – Orlandi – Jopeque – Talarico – Jozineide.  

Turma 2 - Horário: 13h30min às 17h30min  
➢ Farão – Bindo – Kimako – Liberato – Lina – Zanelatti – Fragogo – Luzia –     

Missionário – Ávila – Albergaria – Negreiros – Barone – Marisa – Menotti –         
Maria Ferraz – Sansígolo – Octacílio – Octávio – Olga – Rosolia – Pq. Savoy –     
Aranha – Paulo Lauro – Pilar – Quintiliano – República – Romeu – São João – 
Sapopemba – Nobreza – Shiro – Valdir – Victor – Victório – Belian – Wilfredo – 
Zalina. 

Observação: As unidades escolares que não contam com Vice-Diretor deverão ser 
representadas pelo Diretor de Escola.  
 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ EE PROFª MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

  A Direção da EE Profª Maria de Lourdes Rosário Negreiros 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: 2ª e 3ª das 10h30min às 19h30min; 4ª, 5ª e 6ª das 7h às 16h; 
- Entrega de propostas: de 24/09 a 28/09; 
- Entrevistas a agendar. 
 
ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 

Pertinente ao processo de inscrição para docentes candidatos à contratação 
(contrato “O” 2015, contrato “O” 2016, 2017 e 2018 com “V” 2015 suspenso, e 
docentes sem vínculo) referente ao Processo Seletivo Simplificado Docente 2019 
(incluindo-se os contratos “V” de qualquer data) informamos que o Edital do Processo 
Seletivo Simplificado Docente 2019 foi publicado no DOE 19/09/18, Seção I, Edital, 
página 78 (disponível também no site DER Leste 4). Período de Inscrição: de 25/09 a 
08/10/2018.  

Solicitamos a leitura atenta do Edital e ampla divulgação aos interessados. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 

                    
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – LINGUAGENS E CÓDIGOS – 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 Linguagens e Códigos": 

➢ Penna - Cunha – Aroldo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – Infante -   
Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – Zanelatti – Luzia – 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/anexo-1.pdf
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Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu - Nobreza – Shiro –    
Victor – Wilfredo – Zalina - Sapopemba – Mª Ferraz - Orlandi – Arthur – Astolfo - 
Valdir.  

Data: 20/09/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
OBS: Se possível, vir com roupas e sapatos confortáveis. 
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 - LINGUAGENS E CÓDIGOS – 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 Linguagens e Códigos": 

➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante -                                 
J. Camargo – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 
Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Victor – Zalina – 
Inah – Jopeque – Sansígolo – Sapopemba – Adelaide – Farão – J. Sarmento.  

Data: 20/09/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
OBS: Se possível, vir com roupas e sapatos confortáveis 
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 -  EDUCAÇÃO ESPECIAL 
– GRUPO 01  

A Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor Coordenador, das escolas 
abaixo relacionadas, para participarem da Reunião de Trabalho, sobre o tema: 
“Educação Especial: alterações de comportamento na infância e adolescência”.  
Data: 21/09/2018 (sexta-feira) 
Horário: 8h30min as 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
➢ Penna – D. Camilo - Mignone – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Talarico –         

Liberato - Luzia – Zanelatti – Ávila – Albergaria – Octacílio – Nobreza – Wilfredo - 
Mª Ferraz - Orlandi - Arthur – Astolfo – Valdir - Hebraica – Alfredo – Ashcar – 
Pedrosa – Amador – Arruda – Antenor – Ascânio – Baillot – D. Bernardo - Didio - 
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Emir - Juta VI -  Glycério – Ivo – Jandyra – Jocelyn – Bindo – Kimako – Negreiros – 
Lina. 

Observações: Caso a escola tenha dois Professores Coordenadores, apenas 1 deverá 
representar a escola. Na ausência do PC, o Vice-Diretor representará a escola. 
Verificar o grupo e horário em que a sua escola aparece (grupo 1, ou 2). Não é possível 
mudar de grupo. 

Qualquer dúvida, entrar em contato por meio do número de telefone: 2082-
9757. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES -  EDUCAÇÃO ESPECIAL 
– GRUPO 02 

A Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor Coordenador, das escolas 
abaixo relacionadas, para participarem da Reunião de Trabalho, sobre o tema: 
“Educação Especial: alterações de comportamento na infância e adolescência”.  
Data: 21/09/2018 (sexta-feira) 
Horário: 13h30min as 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército - João Camargo -           

João Sarmento – Infante – Duprat – Jozineide – Fragoso -                                                    
Paulo Lauro – Rosolia – Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu - São João –          
Shiro – Victor – Inah – Zalina – Jopeque – Sansígolo – Sapopemba – Adelaide –    
Farão – Missionário – Barone - Marisa – Menotti - Octávio – Olga – Aranha –        
Savoy – Victório – Belian. 

Observações: Caso a escola tenha dois Professores Coordenadores, apenas 1 deverá 
representar a escola. Na ausência do PC, o Vice-Diretor representará a escola. 
Verificar o grupo e horário em que a sua escola aparece (grupo 1, ou 2). Não é possível 
mudar de grupo. 

Qualquer dúvida, entrar em contato por meio do número do telefone: 2082-
9757. 
 
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: 26/09/2018 (quarta-feira) 
Assunto:  Reescrita  
Horário: das 8h às 12h  
Local: Núcleo Pedagógico - Avenida 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: 26/09/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 13h às 17h  
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Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 
CADASTRO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS DO ANO LETIVO DE 
2018 – ATÉ 20/09 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores a ampla divulgação do Formulário 
de Cadastro de Professores da área de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, 
História, Sociologia), 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
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u.  
 
PNLD: DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA O EF E EM 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE iniciou a 
distribuição para a reposição dos livros didáticos do Ensino Fundamental Anos Finais 
e Ensino Médio. O material está sendo entregue para utilização em 2019. Os livros 
devem ficar armazenados em local apropriado até que sejam destinados aos alunos 
e professores. 
 
CURRÍCULO PAULISTA: ACESSO À CONSULTA PÚBLICA – ATÉ 30/09 
 Seguindo o cronograma 2018 informado na Videoconferência do dia 27/08, a 
equipe de Construção do Currículo Paulista informa que a Consulta Pública da Versão 
Zero do Currículo está aberta e pode ser acessada neste site 
https://sites.google.com/view/curriculopaulista. Na página estão disponíveis a 
Versão Zero do Currículo Paulista, os links para Consulta Pública e alguns materiais 
formativos da BNCC. A Consulta foi aberta no dia 12/09, às 18h, e as contribuições 
poderão ser feitas até 30/09, às 23h50min.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Rafael Vitoi  da Coordenação BNCC, 
por meio do e-mail: rafael.fvitoi@gmail.com. 
 
DIVULGAÇÃO 
SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO - DE 18/09 A 25/09 
 A Semana Nacional do Trânsito, com o tema de 2018 “Nós Somos o Trânsito”, 
tem, como objetivo, a conscientização sobre a necessidade de prevenção e redução 
de acidentes no trânsito. Para tanto, propomos algumas atividades para os alunos da 
Educação Básica que propiciam a reflexão e a discussão sobre a prevenção de 
acidentes no trânsito, conceitos e orientações sobre segurança viária, a partir de 
textos verbais e não verbais de diferentes gêneros disponíveis em sites de instituições 
internacionais que abordam pedagogicamente o tema. 
 A proposta consiste em que professores e alunos escolham um dos “atores” 
(jovem motorista, pedestre e/ou ciclista) e desenvolvam uma campanha na escola, 
cujo foco seja a humanização do condutor e do pedestre na malha viária da cidade. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNFo3UDlYS1c2Mzg4OURFRjBSRk1CT0o2Ry4u
https://sites.google.com/view/curriculopaulista
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Essa ação pode realizar-se por meio de produções em língua estrangeira (inglês ou 
espanhol) e/ou português. 
 Sugerimos alguns textos e publicações disponíveis nos sites abaixo (o ideal seria 
que os próprios estudantes navegassem, acessando os links com o tema selecionado): 
Em português: 
-Cartilha do Ciclista:  
http://www.cetsp.com.br/media/426143/CartilhaDoCiclista.pdf  
-Cartilha do Pedestre: 
 http://cetsp1.cetsp.com.br/cartilhadopedestre/cartilhadopedestre.pdf  
Em inglês: 
- Road Safety:  
https://tinyurl.com/y8wy3ocr  
- Road Safety Inspection Manual for School Zones:  
https://tinyurl.com/yctxjf9n  
Em espanhol: 
- Seguridad Vial:  
https://tinyurl.com/y9al9rcj  
- Manual de inspecciones de seguridad vial en entornos escolares: 
 https://tinyurl.com/y8p5lfr6  
- Paradidático: “Mi cuaderno de educación vial”: 
 https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/mi-cuaderno-educacion-
vial-primaria_tcm1070-222133.pdf  
- Paradidático: “Julia, Pato y el espía”: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/julia-y-el-pato-
espia_tcm1070-222246.pdf  
- Livro: “La selva de Mario”: 
 https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/la-selva-de-
mario_tcm1070-222247.pdf  
Sugestão de tema para Roda de Conversa: 
1- Após analisar o documento 
(https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/auditorias-de-seguridad-
vial-camino-al-cole_tcm1070-222218.pdf), vocês acham possível adotar em seu 
município ou país a proposta 5.3 (Proyecto “El Camino Escolar”) ou 5.4 (Programas de 
Rutas Seguras/Safe Routes to School, SRTS)? 
2- Quais comparações podemos estabelecer entre as diferentes realidades 
observadas nos textos com a de seu bairro e município? 
3- A sua escola já organiza ou pretende realizar alguma ação de prevenção de acidente 
de trânsito? 
4- A partir da leitura dos textos e das atividades realizadas, quais ações poderiam ser 
propostas ou reforçadas pela escola para prevenir acidentes de trânsito na 
comunidade? 
 Sugestões de Produção final: cartazes, vídeos, quadrinhos, blogs ou aplicativos 
sobre prevenção no trânsito.  

http://www.cetsp.com.br/media/426143/CartilhaDoCiclista.pdf
http://cetsp1.cetsp.com.br/cartilhadopedestre/cartilhadopedestre.pdf
https://tinyurl.com/y8wy3ocr
https://tinyurl.com/yctxjf9n
https://tinyurl.com/y9al9rcj
https://tinyurl.com/y8p5lfr6
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/mi-cuaderno-educacion-vial-primaria_tcm1070-222133.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/mi-cuaderno-educacion-vial-primaria_tcm1070-222133.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/julia-y-el-pato-espia_tcm1070-222246.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/julia-y-el-pato-espia_tcm1070-222246.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/la-selva-de-mario_tcm1070-222247.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/la-selva-de-mario_tcm1070-222247.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/auditorias-de-seguridad-vial-camino-al-cole_tcm1070-222218.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/auditorias-de-seguridad-vial-camino-al-cole_tcm1070-222218.pdf
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 Solicitamos encaminhar uma foto da ação realizada pelos alunos, para o e-mail: 
teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br 
 
CURSO ON-LINE “NAS TRAMAS DO TEXTO” – INSCRIÇÃO SOMENTE DIA 20/09 
 O Programa Escrevendo o Futuro, uma iniciativa da Fundação Itaú Social, estará 
com as inscrições abertas, somente no dia 20 de setembro de 2018, para o curso on-
line “Nas tramas do texto”. 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. Professores do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais 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. 
 
CONVITE DIA DA ÁRVORE NO HORTO – 21/09 E 22/09 
 O Horto Florestal convida a todos para participarem da programação especial 
do mês da árvore, que acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro. Nos demais dias, 
caso haja interesse da instituição, será realizada a visita monitorada com foco na 
importância das árvores. Caso haja interesse, favor manifestar-se via e-mail 
(monitoriahortoflorestalsp@hotmail.com). O evento é gratuito.  
  Mais informações CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 
 
EFAP EM REVISTA – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO – 2ª EDIÇÃO – ENVIOS ATÉ 24/09 
(PARA A 2ª EDIÇÃO) 
 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato 
Costa Souza”, convida a todos para participarem   da revista online “EFAP em Revista 
– Formação e Educação”. Os interessados deverão enviar artigos e/ou relatos de sua 
prática pedagógica. Estes textos serão analisados pela Equipe Editorial e, assim, 
poderão contribuir para futuras publicações.  
 O objetivo é dar voz àqueles que fazem a Educação na Escola Pública do Estado 
de São Paulo. Os colaboradores externos também são muito bem-vindos neste 
movimento de discussão, todos em prol ao aprimoramento da formação continuada 
de educadores, professores, gestores e demais funcionários.  
 Os materiais deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail 
submissao.efap@educacao.sp.gov.br. Não há prazo para envio, porém, para 
participação na 2ª edição da revista, serão analisados trabalhos encaminhados até o 
dia 24/09/2018.  

Para conhecer um pouco mais a respeito, acessem a 1ª edição da EFAP em 
Revista – Formação e Educação 
(http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escolade
formacao.sp.gov.br/portais/efapemrevista&).  
 
JÚRI POPULAR DA 5ª EDIÇÃO DO CONCURSO “RESPOSTAS PARA O AMANHÃ” – ATÉ 
DIA 24/09 

mailto:teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
mailto:monitoriahortoflorestalsp@hotmail.com
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/anexo-2.pdf
mailto:submissao.efap@educacao.sp.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efapemrevista&
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efapemrevista&
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Convidamos a todos para participarem da escolha dos 5 vencedores pelo Júri 
Popular, da 5ª Edição do Concurso “Resposta para o Amanhã”. 

Para votar, acesse https://respostasparaoamanha.com.br/vencedores-
regionais, clique em cada região, assista aos vídeos de apresentação e vote nos 
melhores projetos. A sua contribuição pode ser feita pelo site até dia 24/09. 

Na região Sudeste, uma das escolas vencedoras é a Escola Estadual "Coronel 
Nhonhô Braga" da Diretoria de Ensino de Piraju.  
 
OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA MATIFIC E BRICSMATH PARA ALUNOS DO 
FUNDAMENTAL (1º AO 6º ANO) -  INSCRIÇÕES ATÉ 25/09 
 Estão abertas as inscrições para a participação dos alunos do 1º ao 6º ano do 
Ensino Fundamental da rede estadual de ensino nas Olimpíadas de Matemática 
Matific online, promovida pela Matific Brasil.  
 As inscrições ocorrerão até o dia 25 de setembro.  No dia 26 de setembro, 
teremos um aquecimento, e a competição acontecerá entre 3 a 9 de outubro. 

 A participação é gratuita. No total, são R$ 150 mil em prêmios e dinheiro. A 
escola campeã receberá R$ 15 mil e R$3.000 mil em licenças Matific e os três 
primeiros lugares (alunos e professores) ganharão prêmios.  

Para mais informações, acesse https://www.matific.com/bra/pt-br/home/ e 
https://www.matific.com/bra/pt-br/matificgames/school.  
 
II OLIMPÍADA ONLINE DE MATEMÁTICA DA BRICSMATH.COM – entre 10/09 e 30/09 
 Neste mês acontece a II Olimpíada online de Matemática da BricsMath.com, 
para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A competição é gratuita e 
online, por meio do site https://br.bricsmath.com/. Para participar, basta ter um 
computador ou qualquer dispositivo com acesso à internet e um navegador 
atualizado. Os professores devem acessar o site www.bricsmath.com e registrar seus 
alunos, que receberão logins e senhas pessoais para resolver as questões.  
 Os alunos que já possuem cadastro na Dragonlearn.com.br podem usá-lo para 
acessar a Olimpíada.  A navegação oficial será de 10 a 30 de setembro. 
  
CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR – INSCRIÇÃO ATÉ 01/10 
 Atentos às mudanças climáticas e aos desastres socioambientais decorrentes 
da má gestão dos recursos naturais, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais (Cemaden) e a Secretaria da Educação do Estado convidam todas 
as escolas da rede estadual a participarem da campanha #AprenderParaPrevenir. As 
inscrições estão abertas até 1º de outubro, mês Internacional da Redução de 
Desastres Naturais, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
 Em sua terceira edição, a campanha propõe o tema “Água [D+ ou D-] = 
Desastre?”. A ação tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de projetos 
educativos voltados à prevenção de riscos de desastres socioambientais relacionados 
com a água (excesso ou escassez) e mapear os projetos educativos realizados no Brasil 
sobre o tema, promovendo um espaço de divulgação para eles.  

https://respostasparaoamanha.com.br/vencedores-regionais
https://respostasparaoamanha.com.br/vencedores-regionais
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/
https://www.matific.com/bra/pt-br/matificgames/school
https://br.bricsmath.com/
http://www.bricsmath.com/
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 Os projetos que estiverem de acordo com as orientações do Guia de Orientação 
da campanha participarão do sorteio de prêmios. Serão entregues 12 pluviômetros 
semiautomáticos (do Cemaden), que podem ser utilizados para medição das chuvas, 
e 12 kits educativos com livros, cartilhas e outras publicações sobre Educação em 
Redução de Riscos de Desastres.  
 Podem se inscrever escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio, públicas, privadas, comunitárias e instituições de 
educação não-formal.  

Para se cadastrar é só acessar o site oficial da #AprenderParaPrevenir 
(http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018).   
 Para se proteger de excessos de água, como no caso de chuvas em abundância, 
a Secretaria da Educação do Estado disponibiliza o game “Defesa Civil – A Aventura”. 
Livre e gratuito a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o jogo reúne mais 
de 100 desafios, apresentando alternativas de como agir em diferentes situações de 
risco.  

Para acessar o “Defesa Civil - A Aventura”, basta o aluno informar o número do 
R.A. (registro do aluno) no site da Evesp 
(http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/). 
 
2ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA NACIONAL DE APLICATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ONDA) – PRORROGADAS ATÉ 05/10 
 Informamos que, até 05/10, estão abertas as inscrições para a 2ª Edição da 
Olimpíada Nacional de Aplicativos para o Desenvolvimento Sustentável (ONDA), 
organizada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 
 A ONDA surgiu para incentivar estudantes do Ensino Médio a criarem soluções 
interdisciplinares que mitiguem os impactos ambientais. Nesta edição, o tema 
escolhido é o “Desenvolvimento Sustentável (DS)”. Professores e estudantes das 
escolas estaduais do Estado de São Paulo estão convidados a construírem projetos de 
aplicativos de celulares (Apps), cada vez mais presentes no cotidiano, que possam 
contribuir com a transformação do mundo por meio de novas tecnologias. 
 A 2ª ONDA pretende possibilitar às equipes participantes novas dinâmicas 
educativas, baseada na aprendizagem colaborativa. Dentre os objetivos, destacam-
se: desenvolver ações que envolvam a tecnologia dos Apps e smartphones para 
influenciar e disseminar ações sobre DS; popularizar a ciência e a tecnologia na 
sociedade brasileira e despertar o interesse por estudos de novas tecnologias; 
estimular o desenvolvimento de tecnologias, ideias e soluções com potencial de 
transformação social e ambiental; estimular o envolvimento das equipes com 
fundamento de lógica e algoritmos de programação; incentivar a cultura investigativa, 
de inovação e empreendedorismo entre outros. 
 Para mais informações, acesse os links disponibilizados pela Comissão 
Organizadora da UERGS:  
- Edital (http://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/201806/21134820-edital-001-
2a-onda-2018.pdf);  
- Acesso para inscrição da Equipe 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/
http://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/201806/21134820-edital-001-2a-onda-2018.pdf
http://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/201806/21134820-edital-001-2a-onda-2018.pdf
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(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhvAh5zzYZQ-
lmTNxXwNo1I0oOdgVDCKZXPiqluUDWzjaZA/viewform);  
- FaceBook (www.facebook.com/2aonda)  
Observação: A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza pelo processo 
de inscrição, custos de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes e 
pela premiação oferecida pelos organizadores da 2ª ONDA. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
4º FESTIVAL DE TEATRO – INSCRIÇÕES ATÉ 15/10 

A Diretoria de Ensino Leste 1, por meio do Programa Escola da Família, convida 
a todos para participarem do 4º Festival de Teatro, a ser realizado nos dias 20 e 21 de 
outubro, no teatro Flávio Império. As inscrições vão até dia 15/10.  

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 2090-2418. 
 
2ª EDIÇÃO SP DO “MENINAS COM CIÊNCIA” – DE 27/10 A 01/12 
 Estão abertas as inscrições para a 2ª Edição SP do “Meninas com Ciência”, 
evento gratuito, composto de palestras e/ou aulas práticas com a presença de 
professoras e pesquisadoras de diferentes áreas. Podem participar meninas do 5º ao 
9º ano do Ensino Fundamental, independentemente da idade, que estejam 
matriculadas em escolas da rede pública ou particular e que tenham disponibilidade 
para participar de todos os encontros. 
 Os encontros ocorrerão em cinco sábados (27/10, 10/11, 17/11, 24/11 e 1º/12), 
das 9h às 17h, no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – IO/USP 
(Praça do Oceanográfico, 181, Cidade Universitária, São Paulo-SP). 
 Todas as informações sobre o evento, bem como a página destinada à 
realização das inscrições estão disponíveis no site 
https://www.meninascomcienciausp.com.br/. 
 
INSTITUTO PROA – INSCRIÇÕES ATÉ 31/10 
 Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação – 
SEE, oferece um curso gratuito, de qualificação em Administração - Programa Pró-
Profissão. Com duração de 6 meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 
16 a 20 anos que estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio 
em escola pública e que pertençam à família de condição socioeconômica menos 
favorecida. O objetivo é preparar esses jovens para o mundo do trabalho, por meio 
do acesso à educação profissionalizante, com orientação para o início de carreira e 
conquista do primeiro emprego.  
 O Instituto oferece gratuitamente aos alunos:  
- Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do 
SENAC), com seis meses de duração, nos períodos da manhã ou tarde;  
- Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando a 
ter uma postura mais autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho 
requer;  
- Vale Transporte;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhvAh5zzYZQ-lmTNxXwNo1I0oOdgVDCKZXPiqluUDWzjaZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhvAh5zzYZQ-lmTNxXwNo1I0oOdgVDCKZXPiqluUDWzjaZA/viewform
http://www.facebook.com/2aonda
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/anexo-3.pdf
https://www.meninascomcienciausp.com.br/
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- Uniforme e material didático.  
 O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online; 
dinâmica de grupo, entrevista individual, banca avaliadora e reunião de pais. As 
inscrições vão até 31/10, podendo ser feitas somente pela internet, no site 
www.proa.org.br. As aulas acontecerão no Senac Francisco Matarazzo (Av. Francisco 
Matarazzo, 249, Água Branca, São Paulo- SP).  
 Solicitamos a divulgação para os alunos da sua Unidade Escolar. 
 
CURSO “MIRADAS SOBRE A AMÉRICA LATINA – PRIMEIRO CICLO SOBRE CULTURA E 
EDUCAÇÃO” – INSCRIÇÕES LIMITADAS 
 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato 
Costa Souza”, informa a oferta do Curso de Difusão Cultural “Miradas sobre a América 
Latina – Primeiro ciclo sobre Cultura e Educação”, promovido pelo Memorial da 
América Latina em parceria com a Universidade de São Paulo – USP.  
 O curso é uma iniciativa do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, do 
Memorial, e tem como propósito fomentar a pesquisa, o conhecimento, a reflexão e 
o diálogo sobre a nossa região, além de atender a um propósito antigo do Programa 
de Pós-Graduação Integração da América Latina – USP (PROLAM) de difundir a 
produção acadêmica do Programa à comunidade interessada.  
 O período de realização do curso será de 13 de setembro a 6 de dezembro de 
2018. Durante esse período, serão realizados dez encontros de três horas cada, 
totalizando 30 horas de carga horária, sempre às quintas-feiras, das 18h às 21h, no 
auditório da Biblioteca do Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura 
Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo).  
 As inscrições estão abertas. Os interessados em participar deverão encaminhar 
um e-mail para cursos@memorial.org.br, solicitando a inscrição, anexando o 
comprovante da profissão de docente público e informando os dados pessoais (nome 
completo, número do RG e número de telefone). Serão ofertadas 140 vagas e poderão 
participar do curso, gratuitamente, os professores da rede estadual paulista.  
 O curso conta com um valor de inscrição, porém os professores da SEE-SP estão 
isentos desse valor, desde que anexem um comprovante no momento da solicitação 
de inscrição. Haverá certificado emitido pela instituição parceira. O mesmo não 
contará para evolução funcional.  

Em caso de dúvidas ou para obter outras informações, entrem em contato com 
os responsáveis pelos e-mails prolam@usp.br, prolamev@usp.br ou pelo telefone 
(11)3823-4619. 
 
CURSOS EFAP (ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES) – 
INSCRIÇÕES ABERTAS  

• “Projeto EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais – Curso 1 – 2ª Edição – 
2018” 

Inscrições: até o dia 20 de setembro de 2018. Mais informações e inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645.  

http://www.proa.org.br/
mailto:cursos@memorial.org.br
mailto:prolam@usp.br
mailto:prolamev@usp.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645
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• “Atendimento Escolar a Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade: 
Reflexões Teóricas e Práticas Docentes – 2ª Edição /2018” 

Inscrições: 17/09 a 23/09 (1º Período) e 24/09 a 30/09 (2º Período). Mais informações 
e inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645.   

• “M@tmídias: Objetos de aprendizagem multimídia para o ensino de Matemática 
– 3ª série do Ensino Médio – 2018” 

Inscrições: até o dia 30 de setembro. Mais informações e inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645.   
 
 

 
 

OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
ZELADORIA 
✓ EE PROFESSOR VALDIR FERNANDES PINTO 

A Direção da EE Professor Valdir Fernandes Pinto informa que há vaga para 
zeladoria. Os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola, por 
meio dos seguintes números de telefones: 2919-3823 ou 2962-5727. 
 

GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – GOE 
✓ EE PROFESSORA JULIETA FARÃO 

A Direção da EE Professora 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, por meio dos seguintes números de telefones: 2704-
1804 ou 2704-4226. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645

