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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 37 de 26/09/2018 

  

 

Mensagem: “Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. 

A Vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante 

para aprender.” 

(Clarice Lispector) 

  
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE INGRESSO E REMOÇÃO 
CONCURSO DE REMOÇÃO - DOCENTES/2018 - RECONSIDERAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
Senhores Diretores,  

Pertinente ao Concurso de Remoção – Docentes 2018, informamos que se 
encontra previsto para o dia 27/09/2018, a publicação da Classificação Geral, o 
Despacho das inscrições indeferidas, Portaria de retificação das vagas iniciais e o 
Comunicado estabelecendo o período de 27/09/2018 a 01/10/2018, para que os 
candidatos inscritos no Concurso em epígrafe solicitem, se 
necessário, RECONSIDERAÇÃO da inscrição.  

Ressaltamos que é imprescindível a leitura atenta às orientações enviadas em 
24/09/18, por e-mail, pela DE Leste 4; assim como, a ciência inequívoca dos docentes 
inscritos neste concurso. 
 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES 
ORIENTAÇÕES 

A Comissão de Atribuição de Aulas e Classes orienta aos Diretores de Escola 
que: 

1. Verifiquem, por meio de análise de Histórico Escolar da(s) Licenciatura(s) e/ou 
Graduação do docente a sua qualificação profissional, identificando quais 
disciplinas o docente possui, no mínimo 160 horas de estudo; 

2. Verifiquem a qualificação no sistema; e, sempre que necessário,  
3. Atualizem a Qualificação no Sistema Curricular, sempre que houver a 

configuração mínima de 160 horas de estudos em uma das disciplinas do 
currículo em vigência; 
Realizando este procedimento, os docentes com sede ou com aulas atribuídas 

em sua escola terão as aulas atribuídas, das disciplinas qualificadas, na própria escola. 
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ALTERAÇÃO NO LOCAL, HORÁRIO E DIA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS  
A Comissão de Atribuição solicita aos Diretores, Vice Diretores e GOEs que 

notifiquem os professores que haverá alteração no local, horário e dia de atribuição 
nas duas próximas Sessões de Atribuição, ficando o cronograma na seguinte 
conformidade: 
✓ 28/09/2018 (sexta-feira) às 9 horas  

Local:  EE Infante Dom Henrique, situada à Rua R. Teodoro Mascarenhas, 133 - Vila 
Matilde, São Paulo - SP, 03515-010 
✓ Próxima atribuição de Classes/Aulas: 11/10/2018 - 9 horas na DER Leste 4  

                 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – LINGUAGENS E CÓDIGOS (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 Linguagens e Códigos – 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 – Maria Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 27/09/2018 (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 - LINGUAGENS E CÓDIGOS (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 Linguagens e Códigos – Pauta Formativa ": 
➢ Adelino – Adelaide – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – João Camargo – 

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

Data: 27/09/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
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 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. 
 
FÓRUM DAS ESCOLAS ESTADUAIS - CAPSIJ SAPOPEMBA 
 A Dirigente Regional de ensino convoca um Professor Coordenador, das escolas 
abaixo relacionadas, para participar do próximo fórum das escolas estaduais – CAPSij 
Sapopemba, conforme segue: 
➢ Romeu – Victor – Bindo – Arthur – Sansigolo.  

Data: 02/10/2018 
Local: CAPSij Sapopemba -  R. David de Melo Lopes, 86 - Vila Cardoso Franco, São 
Paulo – SP 
Horário: das 8h às 12h 
Observações: trazer para o encontro relatório circunstanciado do caso à ser discutido. 
Caso o Professor Coordenador não possa comparecer o Vice-Diretor deverá 
representar a unidade escolar no referido encontro. 
 
QUADRO DE HABILIDADES – PREENCHIMENTO FINAL DA 2ª ETAPA – ATÉ DIA 08/10 
 Solicitamos a todas as Unidades Escolares para realizar o preenchimento da 
última coluna, referente ao Quadro de Habilidades – 2ª etapa (setembro).  
 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 setembro e começo 
de outubro, 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 3ª etapa (outubro). Pedimos que a escola finalize o preenchimento 
completo do Quadro da 2ª etapa até dia 08/10. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CÓDIGOS E LINGUAGENS DO ANO LETIVO 
DE 2018 – ATÉ 10/10 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores ampla divulgação do Formulário de 
Cadastro de Professores da área de Códigos e Linguagens (Arte, Educação Física e 
Inglês), 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. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNlRNSTNXV1VQSFU4SDdRVlFWMTVLS1NYQi4u.  
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNlRNSTNXV1VQSFU4SDdRVlFWMTVLS1NYQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNlRNSTNXV1VQSFU4SDdRVlFWMTVLS1NYQi4u
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EVIDÊNCIAS OP JOVEM PARCIAL EM ATRASO 
 A Comissão de Colegiados da Leste 4, conforme acordado na Reunião com 
Diretores e Gremistas do dia 08 de agosto, ocorrida no Colégio Adventista da Vila 
Matilde, solicita a postagem das evidências das primeiras etapas do OP Jovem, 
utilizando o link que foi enviado para as Unidades Escolares no mesmo dia da Reunião.  
 A Comissão agradece ao empenho das Unidades Escolares que já 
providenciaram as devidas postagens: “A satisfação, ao observar os Grêmios atuando 
na Gestão Democrática, é imensa!!!”. Esperamos ver, em breve, as postagens de 
todas as Escolas da Leste 4. 
 
PNLD LITERÁRIO 2018 
 Estamos disponibilizando documento com informações referente à escolha do 
PNLD Literário 2018. As informações estão direcionadas às Unidades Escolares que 
possuem Anos Iniciais e Ensino Médio e estão de acordo com o que determina, o 
Decreto Federal 9.099/2017 que dotou o PNLD de novas atribuições incluindo a oferta 
de obras literárias.  
 A escolha do PNLD Literário 2018 está prevista para iniciar dia 25 de setembro 
e terminar dia 8 de outubro.  No entanto, o processo está passando por ajustes e a 
data para começo da digitação foi adiada. Aguardamos informações mais detalhadas. 
De acordo com FNDE tanto o guia como o passo a passo serão disponibilizados em 
breve. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Informativo. 
 
PNLD: DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
E ENSINO MÉDIO 

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. 
 
PROVAS AMPLIADAS AAP 3º BIMESTRE - DISPONÍVEIS PARA A RETIRADA  
 Informamos que as provas ampliadas, da Avaliação da Aprendizagem em 
Processo, se encontram disponíveis no Núcleo Pedagógico para serem retiradas. As 
escolas que tem alunos com baixa visão e/ou cegos podem retirar o material com a 
Patrícia PCNP Educação Especial. 
 
CURRÍCULO PAULISTA: ACESSO À CONSULTA PÚBLICA  
 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 no 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 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/1-pnld-literario2018.pdf
https://sites.google.com/view/curriculopaulista
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poderão ser feitas até 30/09, às 23h50. Em caso de dúvidas, entrar em contato com 
a Coordenação BNCC: Rafael Vitoi - rafael.fvitoi@gmail.com. 
 
DIVULGAÇÃO 
"PREVENÇÃO DO SUICÍDIO: PRÁTICAS E DESAFIOS" – DIA 28/09 
 Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, desde 
2015, é realizada a campanha Setembro Amarelo, criada pelo Centro de Valorização 
da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. A 
ideia sempre foi conscientizar sobre a prevenção ao suicídio e formas de 
enfrentamento do mesmo.  
 O Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), convida para a sua próxima 
Oficina Temática que tem o suicídio como tema, o evento "Prevenção do Suicídio: 
Práticas e Desafios", que será realizada no dia 28/09/18, das 14h às 16h na Plenária 
10 - Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na Avenida Abraão Ribeiro, 313, Barra 
Funda (portaria em frente ao WallMart) - e será apresentada pela palestrante Elis 
Regina Cornejo (psicóloga, membro do Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção 
do Suicídio).  
Inscrições pelo link: https://goo.gl/forms/bVuc7T2li2w2iohA3  
 Qualquer dúvida, entrar em contato com a Equipe CRAVI Barra Funda pelos 
telefones 11 3666-7960 / 11 3666-7778. 
 
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. 
 
PROJETO QUERO NA ESCOLA: PROFESSORES ESCOLHEM VOLUNTÁRIOS PARA A 
ESCOLA – INSCRIÇÃO ATÉ FINAL DE SETEMBRO  
            Divulgamos o projeto “Quero na Escola” que leva voluntários às escolas 
públicas a pedido dos educadores. 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 

https://goo.gl/forms/bVuc7T2li2w2iohA3
https://br.bricsmath.com/
http://www.bricsmath.com/
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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 
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.  
 
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.   
            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: 

https://queronaescola.com.br/professor/
https://queronaescola.com.br/professor/pedidos/#/
https://queronaescola.com.br/
mailto:central@queronaescola.com.br
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018
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http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/ 
 
CURSO ON-LINE “LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICAS EM SALA DE AULA”  
 As inscrições para o curso on-line “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de 
aula” estarão abertas somente no dia 04/10/18. 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 Inicias também podem participar se tiverem interesse no 
ensino da escrita. As atividades deverão ser realizadas no período de 08 de outubro a 
03 de novembro de 2018. 
 
CURSO ONLINE DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 
INSCRIÇÕES ATÉ 05/10 
 A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza o Curso de Combate 
à Violência Contra a Pessoa com Deficiência, na modalidade ensino a Distância. O 
curso é gratuito e aberto a todos os servidores do governo estadual. 
Inscrições: até 5 de outubro no site www.sgcursos.sp.gov.br.  
Duração: de 10 de outubro a 10 de dezembro de 2018.  
Modalidade: Ensino a Distância. 
CLIQUE AQUI para acessar o Informativo. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner. 
 
SEMINÁRIO “O ABUSO SEXUAL CONTRA MENINOS: A INVISIBILIDADE CONSTRUÍDA”  
 A Escola Paulista da Magistratura, em parceria com a Coordenadoria da Infância 
e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunica que estão 
abertas as inscrições para o Seminário “O Abuso Sexual Contra Meninos: A 
Invisibilidade Construída”. O mesmo será realizado dia 11/10/2018 (quinta-feira).  
Local: Sala do Servidor, no Fórum João Mendes Júnior, 16º andar, sala 1.629.  
Período de inscrições: de 11 de setembro a 07 de outubro de 2018. 
 Serão oferecidas 250 vagas presenciais e 600 para a modalidade à distância 
(para registro de frequência, o aluno deverá assistir integralmente ao curso em até 
48 horas contadas a partir do horário previsto para seu início). Para se inscrever, 
preencher ficha diretamente no site da Escola (www.epm.tjsp.jus.br), acessando o 
menu Cursos, Inscrições, clicando no nome do curso: Seminário “O Abuso Sexual 
Contra Meninos: A Invisibilidade Construída” e Abrir ficha para inscrição. Haverá 
emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem frequência 
integral. 
CLIQUE AQUI para acessar a Programação e mais informações. 
 
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA UNESP – INSCRIÇÃO ATÉ 08/10  
            Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio das escolas públicas no vestibular de ingresso à UNESP, a VUNESP enviou 
código de acesso às Unidades Escolares, as senhas darão aos alunos o acesso ao site 

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
http://www.sgcursos.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/2-curso-preveno-e-combate--violncia-contra-pessoas-com-deficincia-edital.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/3-curso_preveno_violncia_2018.pdf
http://www.epm.tjsp.jus.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/4-seminrio_abuso-sexual-contra-meninos_2018.pdf
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da VUNESP, à ficha de inscrição e ao boleto bancário com desconto. Segue abaixo o 
cronograma:               
• Período de inscrição: de 10/09 a 08/10.   
• Período de impressão do boleto bancário: de 10/09 a 08/10 (até 23h59).   
• Data-limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 42,50): 

09/10   
    Após o encerramento das inscrições, obrigatoriamente, as escolas 
devem devolver na Diretoria de Ensino 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.   
 
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 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 
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. No 
site também há uma cartilha com informações para os professores.  
CLIQUE AQUI para acessar o Edital.  
 
FESTIVAL AFRO MINUTO  
 Informamos que estão abertas as inscrições para participar do Festival Afro 
Minuto. A Faculdade Zumbi Dos Palmares, com o apoio de parcerias públicas e 
privadas, em especial o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, divulga o Regulamento 
do Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2018 – Terceira Edição, em homenagem a vida 
e obra da escritora Conceição Evaristo. O Festival tem como objetivo, o estimulo da 
cultura negra, por meio audiovisual, que promova a diversidade étnico-racial 

https://www.vunesp.com.br/VNSP1803
http://www.dpu.def.br/concursoderedacao
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/5-4-concurso-de-redao-da-defensoria-2018.pdf
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brasileira, através de vídeos postados no Youtube, conforme o tema e segmento de 
ensino descritos no regulamento.  
 A premiação será em novembro, promovido pela Flink Sampa, que será 
realizada na Faculdade Zumbi dos Palmares, próximo à estação Armênia do metrô, na 
Avenida Santos Dumont, 843, – São Paulo – SP, dentro do Centro Esportivo Tietê. 
 Mais informações, sobre o regulamento e inscrição, estão disponíveis em: 
www.flinksampa.com.br e http://flinksampa.com.br/edital-e-regulamento-festival-
afro-minuto-flink-sampa-2018/. As inscrições encerram dia 15 de outubro. 
 
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.  
 
XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGUAGEM E TECNOLOGIA ONLINE – 
INSCRIÇÕES ATÉ 19/11 
 O grupo Texto Livre convida a todos para o XV Encontro Virtual de 
Documentação em Software Livre (EVIDOSOL) e XII Congresso Internacional de 
Linguagem e Tecnologia online (CILTEC-online). O evento ocorrerá de 19 a 21 de 
novembro de 2018 com o apoio da Faculdade de Letras/UFMG, UFVJM, UENF, UEMG 
Unidade Carangola e Kósmos/UFSM. Além de conferências e mesas, o evento, 
inteiramente online, selecionará propostas a serem apresentadas em IRC (chat) ou 

http://www.flinksampa.com.br/
http://flinksampa.com.br/edital-e-regulamento-festival-afro-minuto-flink-sampa-2018/
http://flinksampa.com.br/edital-e-regulamento-festival-afro-minuto-flink-sampa-2018/
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/001/2018/09/6-regulamento-wizo-2018.pdf
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXrCSM18tO0pkGyrhU
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/8-etiqueta-identificao-e-autorizao-wizo-2018.pdf
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em Fóruns, cujas inscrições vão de 20/08/18 até 19/11/18. Para a submissão de 
propostas, o prazo vai até dia 15/10. 
 As inscrições serão feitas online pelo site 
https://eventos.textolivre.org/moodle/course/view.php?id=3.  Mais informações no 
site oficial https://eventos.textolivre.org/moodle/course/view.php?id=3. 
 CLIQUE AQUI para acessar a Chamada em Português.  
 
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: 

• Exposição “Centralidades Periféricas Marcas na Pele da Cidade: Narrativas Visuais 
das Periferias – 28/09, das 14h às 17h 

Gratuito, com inscrição e informação adicional no site 
http://www.iea.usp.br/noticias/arte-urbana-periferias. Local do evento: Auditório do 
IEA, Rua da Praça do Relógio, 109, térreo, Butantã, São Paulo. Transmissão pela web 
www.iea.usp.br/aovivo. 
 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP – EDIÇÃO OUTUBRO   
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de setembro e outubro: 

• Oficinas para professores de Matemática 
Inscrições: abertas 3 semanas antes da oficina. Onde: Instituto de Matemática e 
Estatística – USP. Mais informações: https://goo.gl/dVjR3g. Oficinas disponíveis: 
- A noção de variáveis no Ensino Fundamental - 19 e 26/10 - 14h às 17h; 
- Geometria não-euclidiana na educação básica: um caminho para a compreensão da 
Geometria Euclidiana - 20 e 27/10 - 09h às 12h; 
- Desenho Geométrico no ensino de Geometria: desenvolvendo o raciocínio lógico-
dedutivo - 30/10 e 06/11 - 14h às 17h; 
- Jogos: um tour pelo mundo - 24/11, 01 e 08/12 - 09h às 12h. 

• Projeto Esporte Talento 
 Projeto de formação esportiva que atende crianças e adolescentes ao longo do 
ano. No período da manhã participam crianças de 09 a 11 anos e à tarde de 10 a 16 
anos. 50% das vagas são destinadas à comunidade USP e 50% para a comunidade 
externa. Inscrições: durante todo o ano pelo site https://goo.gl/8UqNeK. Quando: 
terças e quintas-feiras de manhã ou à tarde Onde: Prodhe – CEPEUSP. Mais 
informações: https://goo.gl/fQDgXB. 
 
CURSOS EFAP (ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES) – 
INSCRIÇÕES ABERTAS   

• “Atendimento Escolar a Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade: 
Reflexões Teóricas e Práticas Docentes – 2ª Edição /2018” -  Inscrições: 24/09 a 
30/09 (2º Período). 

https://eventos.textolivre.org/moodle/course/view.php?id=3
https://eventos.textolivre.org/moodle/course/view.php?id=3
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/09/9-encontro-e-congresso-tecnologia_aprender-livre-2018.pdf
http://www.iea.usp.br/noticias/arte-urbana-periferias
http://www.iea.usp.br/aovivo
https://goo.gl/dVjR3g
https://goo.gl/8UqNeK
https://goo.gl/fQDgXB
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• “M@tmídias: Objetos de aprendizagem multimídia para o ensino de Matemática 
– 3ª série do Ensino Médio – 2018” - Inscrições: até o dia 30 de setembro. 

• “Introdução à Gestão Democrática e Participativa: diálogos e inclusão educacional 
– 1ª Edição/2018” - Inscrições: até o dia 01 de outubro.  

Mais informações e inscrição dos cursos no site 
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. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

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

