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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 41 de 24/10/2018 

  

 

Mensagem: “O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o 
que aponta os erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, 
mas o que ensina a refletir. Não é o que enxerga o que é tangível aos olhos, mas o 

que vê o invisível. Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a 
começar de novo”. 

(Augusto Cury) 
 

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
DIVULGAÇÃO MUNDO SENAI E SEMATEC 
Senhores Diretores:  

Seguem cartazes e link para inscrição de   evento promovido pela 
ESCOLA SENAI com a intenção de divulgar o trabalho de formação e possibilidades 
profissionais para nossos jovens.   

Favor dar ampla divulgação na escola e na comunidade do entorno. 
Evento Mundo SENAI:  
Objetivos:  
 Oferecer as melhores e mais acessíveis formações técnicas do Brasil;  
 Valorizar a inovação e a evolução constante do ensino;  
 Promover a carreira na indústria como opção rentável e significativa.  
Serão dois dias de palestras, workshops, minicursos gratuitos e muito mais para 

você explorar as oportunidades na indústria, conhecer projetos inovadores e buscar 
orientação profissional completa.  

Saiba mais na plataforma do “Mundo SENAI”, acesse mundosenai.com.br. 
Para fazer a inscrição acesse o link na SEMATEC:   

https://goo.gl/forms/3eY2p9DPTLEW7zvn2 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz SEMATEC 2018  
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz MUNDO SENAI – Divulgação  
 

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
Informamos CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO: 

 25/10/18 às 9h: atribuição excepcional de aulas para CONTRATATAÇÃO de 
Docentes CAT V e inscritos na DER Leste 4 – SEM Contrato Ativo, disciplinas: 
Língua Portuguesa/Inglês, Arte, História/GEO; 

https://goo.gl/forms/3eY2p9DPTLEW7zvn2
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-1-cartaz-sematec-2018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-2-cartaz_mundosenai_divulgao1.pdf
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 25/10/18 às 10h: atribuição excepcional de aulas para CONTRATAÇÃO de 
Docentes CAT V e inscritos na DER Leste 4 – SEM Contrato Ativo e docentes 
cadastrados na DER Leste 4, SEM Contrato Ativo, disciplinas: Química, Biologia, 
Matemática e Educação Especial - DI 

 01/11/18 às 9h: atribuição regular de classes e aulas para docentes 
CONTRATADOS - ATIVOS na DER Leste 4. 
Ressalte-se que o encaminhamento de docentes e o saldo de aulas deverá ser 

entregue no Protocolo da DE – não protocolar, até 30/10/18 – 17h e, o 
encaminhamento de PEB I e o saldo de Classes devem ser encaminhados para o email 
atribuicaodeaulasleste4@gmail.com até 30/10/18 – 17h. 
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ atribuição regular de classes/aulas em 26/10/2018. 
Solicitamos dar ampla divulgação na unidade escolar. 

 
      
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
QUADRO DE HABILIDADES – PREENCHIMENTO DA 3ª ETAPA – OUTUBRO
 Solicitamos a todas as Unidades Escolares para realizar o preenchimento da 
primeira e segunda colunas, referente ao Quadro de Habilidades – 3ª etapa (outubro).  
 Lembramos que cada escola terá seu próprio link contendo seus Quadros de 
Habilidades, separados por segmento, que serão enviados para o e-mail institucional 
da escola e do pedagógico. Pedimos que atentem ao preenchimento do nome da 
escola e do responsável pelo preenchimento. 
 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.  
 Pedimos que a escola finalize o preenchimento do Quadro da 3ª etapa até dia 
26/10. 
 
PNLD LITERÁRIO 2018 – ESCOLHA ATÉ 31/10 

Lembramos que o registro da escolha do PNLD Literário está ocorrendo no 
período de 18 a 31 de outubro de 2018 e será realizado no Sistema PDDE Interativo, 
que pode ser acessado no endereço: http://pddeinterativo.mec.gov.br/. 

Mais informações, consulte ou CLIQUE AQUI para acessar o Guia. 
 
DIVULGAÇÃO 
2ª ACTEFL - CONFERÊNCIA ANUAL DE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA DA ZONA LESTE – 26/10 

 O Comitê Organizador tem o prazer de comunicar a 2ª edição da ACTEFL, que 

será realizada em 26 de outubro de 2018, das 8h às 17h, em São Paulo, na 

Universidade Cidade de S. Paulo (UNICID) - Rua Cesário Galeno, 448.  

A Conferência procura fornecer palestras e oficinas para professores da escola 

pública da Zona Leste de São Paulo; e, é uma iniciativa de uma equipe formada por 

mailto:atribuicaodeaulasleste4@gmail.com
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-3-guia-pnld-literrio.pdf
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cinco Professores Coordenadores regionais de Núcleos Pedagógicos (PCNP) da 

Secretaria da Educação de São Paulo: Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4 e Leste 5. 

 Solicitamos a divulgação do evento para os professores de inglês, a fim de que 

façam sua inscrição nominal, apontando a sua Escola Sede, de pelo menos 1 professor 

por Unidade Escolar.  

 Para mais informações, acesse o site http://ilexis.net.br/actefl ou entre em 

contato com PCNP Sabino (Tel: 2082.9774). 

CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 

 
CORAL DE NATAL 2018 – INSCRIÇÃO ATÉ 31/10 
 Informamos aos Diretores e Professores Coordenadores das Unidades 
Escolares, que estão abertas as inscrições para a apresentação do Coral de Natal 2018.  
    Os interessados deverão preencher a ficha, em anexo, e enviar para o e-mail 
vmodesto@professor.educacao.sp.gov.br, até o dia 31/10/2018 (Quarta-feira). 
 Lembramos que as apresentações acontecerão no saguão da Diretoria de 
Ensino às 12 horas, de 03/12 a 05/12.  

O calendário, com os dias das apresentações, será repassado posteriormente. 
Para mais informações, entrar em contato com a Professora Viviane, PCNP de  

Arte, no telefone 2082-9755. 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição. 

 
FEIRA DE PROFISSÕES DO CENTRO PAULA SOUZA – 30/10 E 31/10 
 O Centro Paula Souza convida a todos os alunos, pais, responsáveis e 
interessados, para visitar a Feira de Profissões da Região Metropolitana de SP – Leste, 
que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, no CEU Sapopemba (Rua Manuel 
Quirino de Matos, s/n – Jardim Sapopemba – SP).  

A Feira tem o objetivo de divulgar os cursos do Ensino Médio e Técnico, 
Tecnológico, Universidade Virtual (UNIVESP), entre outros programas.  

Mais informações no site:  
            http://www.fateczl.edu.br/feiradeprofissoes/#programacao. 

CLIQUE AQUI para acessar o Convite da Feira. 
 
CONVITE PARA A 5ª MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÃO DIA 01/11 
 A Diretoria de Ensino Leste 4 convida a todos a prestigiar as escolas que farão 
apresentações para a 5ª Mostra de Música da DER Leste 4, com o tema “As Músicas 
Mais Ouvidas de Cada Década”, que ocorrerá dia 01/11/2018 das 9h às 13h, na 
Fábrica de Cultura de Sapopemba (Rua Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta). 
 As apresentações contarão com as seguintes escolas:  

 EE Professor Adelino José da Silva de Azevedo - EE João Sarmento Pimentel - EE 
Professor Amador Arruda Mendes - EE Dr. José Pereira de Queiroz - EE Deputado 
Astolfo Araujo - EE Professor Quintiliano José Sitrângulo - EE Professora Maria de 
Lourdes Rosário Negreiros - EE Inah Jacy de Castro Aguiar - Colégio La Salle. 

http://ilexis.net.br/actefl
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-4-convite.docx
mailto:vmodesto@professor.educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-5-ficha-de-inscrio-coral-de-natal-2018.pdf
http://www.fateczl.edu.br/feiradeprofissoes/#programacao
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-6-convite-feira-profisses-etec-fatec.pdf
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CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 
 
2ª EDIÇÃO DO STEM TECHCAMP BRASIL 2019 – INSCRIÇÃO ATÉ 05/11 
 Está aberto o Processo Seletivo para a segunda edição do programa STEM 
TechCamp Brasil 2019. Podem participar gestores das Secretarias Estaduais de 
Educação e professores de escolas públicas de redes estaduais e de institutos 
federais. As inscrições vão até 5 de novembro e deverão ser realizadas no site 
https://febrace.org.br/stemtechcampbrasil/2019/, assim como o acesso a mais 
informações a respeito do Programa. 

 Com duração de 12 meses, o programa STEM TechCamp Brasil 2019 é uma 
iniciativa da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil em parceria com o 
Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos (LSI-TEC) e apoio da Poli-USP, do 
Grupo +Unidos e do Consed.  
 
2ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA NACIONAL DE APLICATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ONDA) – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 11/11 
 Organizada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, as inscrições para 
a 2ª Edição da ONDA foram prorrogadas até dia 11/11/2018, cujo objetivo é estimular 
o desenvolvimento de tecnologias, ideias e soluções com potencial de transformação 
social e ambiental. A Olimpíada tem como público alvo alunos e professores 
(orientador) do Ensino Médio, podendo integrar as equipes um aluno de graduação 
(coorientador).  

Para mais informações, acesse o site oficial 
https://www.facebook.com/2aonda.  
 Ressaltamos que a Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza pelo 
processo de inscrição, custos de transporte, alimentação e hospedagem dos 
participantes, e nem pela premiação oferecida pelos organizadores da 2ª ONDA. 

CLIQUE AQUI para acessar o Complemento com mais informações. 
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – NOVEMBRO  
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de outubro e novembro:  

 Pesquisadores discutem o impacto das migrações e da cultura na saúde – 07 de 
novembro, às 10h. 

Gratuito. Informação adicional no site http://www.iea.usp.br/eventos/saude-
migracao-
refugio?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20migrac
ao%20refugio . Transmissão pela web www.iea.usp.br/aovivo. 

 Seminário analisa história do Brasil com base no processo de transição energética 
– 08 de novembro, a partir das 11h30min. 

Gratuito, com inscrição e informação adicional no site 
http://www.iea.usp.br/eventos/transicoes-energeticas. Transmissão pela web 
www.iea.usp.br/aovivo. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-7-convite-mostra-msica-2018.pdf
https://febrace.org.br/stemtechcampbrasil/2019/
https://www.facebook.com/2aonda
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/anexo-8-2-edio-onda-novo-11-11.pdf
http://www.iea.usp.br/eventos/saude-migracao-refugio?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20migracao%20refugio
http://www.iea.usp.br/eventos/saude-migracao-refugio?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20migracao%20refugio
http://www.iea.usp.br/eventos/saude-migracao-refugio?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20migracao%20refugio
http://www.iea.usp.br/eventos/saude-migracao-refugio?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20migracao%20refugio
http://www.iea.usp.br/aovivo
http://www.iea.usp.br/eventos/transicoes-energeticas
http://www.iea.usp.br/aovivo
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 Programa USP Cidades Globais seleciona pesquisadores colaboradores e de pós-
doc – inscrições até 16/12. 

Mais informações no site: http://www.iea.usp.br/pesquisa/programas-e-projetos-
atuais/usp-cidades-globais/programa-de-pos-doutorado-e-pesquisador-
colaborador-chamada-
2018?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20 
uspcg. 

 Grupo de Estudos Humanidades Computacionais seleciona novos pesquisadores - 
inscrições iniciadas em 2019 

Mais informações no site: http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-
estudo/humanidades-computacionais/grupo-humanidades-computacionais-
seleciona-novos-
pesquisadores?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada
%20humanidades%20comp. 

 IEA reúne propostas em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil: 
- Educação: http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-melhoria-do-ensino-
basico;  
- Economia: http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-o-brasil-economia;  
- Inovação: http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-ct-i;  
- Gestão pública: http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-o-brasil-gestao;  
- Saúde: http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-a-saude-eleicoes-2018 
 
 
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. 
 
VICE - DIRETOR 
 EE PROFESSOR VALDIR FERNANDES PINTO 

A Direção da EE Professor Valdir Fernandes Pinto informa que há vaga para Vice 
Diretor de Escola. 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.iea.usp.br/pesquisa/programas-e-projetos-atuais/usp-cidades-globais/programa-de-pos-doutorado-e-pesquisador-colaborador-chamada-2018?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20%20uspcg
http://www.iea.usp.br/pesquisa/programas-e-projetos-atuais/usp-cidades-globais/programa-de-pos-doutorado-e-pesquisador-colaborador-chamada-2018?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20%20uspcg
http://www.iea.usp.br/pesquisa/programas-e-projetos-atuais/usp-cidades-globais/programa-de-pos-doutorado-e-pesquisador-colaborador-chamada-2018?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20%20uspcg
http://www.iea.usp.br/pesquisa/programas-e-projetos-atuais/usp-cidades-globais/programa-de-pos-doutorado-e-pesquisador-colaborador-chamada-2018?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20%20uspcg
http://www.iea.usp.br/pesquisa/programas-e-projetos-atuais/usp-cidades-globais/programa-de-pos-doutorado-e-pesquisador-colaborador-chamada-2018?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20%20uspcg
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-estudo/humanidades-computacionais/grupo-humanidades-computacionais-seleciona-novos-pesquisadores?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20humanidades%20comp
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-estudo/humanidades-computacionais/grupo-humanidades-computacionais-seleciona-novos-pesquisadores?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20humanidades%20comp
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-estudo/humanidades-computacionais/grupo-humanidades-computacionais-seleciona-novos-pesquisadores?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20humanidades%20comp
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-estudo/humanidades-computacionais/grupo-humanidades-computacionais-seleciona-novos-pesquisadores?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20humanidades%20comp
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-estudo/humanidades-computacionais/grupo-humanidades-computacionais-seleciona-novos-pesquisadores?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=chamada%20humanidades%20comp
http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-melhoria-do-ensino-basico
http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-melhoria-do-ensino-basico
http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-o-brasil-economia
http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-ct-i
http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-o-brasil-gestao
http://www.iea.usp.br/noticias/propostas-para-a-saude-eleicoes-2018

