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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 44 de 14/11/2018 

  

 

Mensagem: “Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas 
alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender.” 

  

(Augusto Cury) 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ EE DONA PILAR GARCIA VIDAL 

  A Direção da EE Dona Pilar Garcia Vidal comunica a existência de vaga para o 
exercício da função de Professor Coordenador, conforme segue: 
- Área de atuação: Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; 
- Entrega de propostas: até 22/11/18; 
- Entrevistas a agendar. 
 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
REPOSIÇÃO DE AULAS NÃO MINISTRADAS 
Senhor(a) Diretor(a) 

Dando continuidade às orientações pertinente à reposição de aulas não 
ministradas até o presente momento, orientamos: 

a) Realizar o correto levantamento de aulas não ministradas por série/ disciplina; 
b) Ressalte-se que aulas ministradas por professor eventual não cabem reposição; 
c) Verificar a possibilidade de realizar a pré-aula ou pós-aula; 
d) Providenciar Comunicado aos docentes se há interesse em realizar a reposição 

– lembramos que o docente não tem a obrigação de aderir à reposição, pois 
receberá o valor das aulas ministradas em reposição como eventual; 

e) Caberá ao servidor apresentar, formalmente, o seu interesse e 
responsabilidade em efetuar a reposição; 

f) Docentes de outras unidades escolares poderão atuar na reposição de aulas 
não ministradas e, para isso, aqueles que tiverem intenção deverão entrar em 
contato com a escola de seu interesse; 
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g) Caso haja interesse da Unidade Escolar em divulgar aulas disponíveis para 
reposição na Circular e Site da DE, solicitamos encaminhar os dados por e-mail 
delt4@educacao.sp.gov.br, até terça-feira – 13h, a fim de que sejam divulgadas 
no dia posterior (quarta-feira), conforme segue: 
 
E. E. ________________________________ Telefone: _________________ 
Disciplina/ Segmento: _____________   Período: ________   Nº aulas: _____ 
 

h) Após manifestação do Supervisor de Ensino e homologação da Dirigente 
Regional de Ensino, efetuar o devido registro no livro ponto e seguir 
orientações do CRH para efetuar o pagamento xxxxxxx; 

i) Lembramos que aulas compensadas não impactam em alteração de Calendário 
Escolar; 

j) Conforme Comunicado CGEB de 06/11/2018, o Plano de Reposição deverá ser 
submetido à análise e aprovação do Conselho de Escola; 

k) A título de colaboração, elaboramos Planilha a qual poderá ser utilizada/ 
adequada conforme necessidade da escola – apresentar uma planilha para 
cada disciplina ou uma planilha por área do conhecimento, a qual deverá 
permanecer na Unidade Escolar para elaboração de Roteiro de Trabalho que 
será posteriormente orientado pela DE. 

CLIQUE AQUI para acessar as orientações do CRH 
CLIQUE AQUI para acessar o Modelo da Planilha Reposição Aulas 2018  
  
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS, 
ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – 2º ENCONTRO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores inscritos 
no Curso Competências Socioemocionais, para o segundo encontro presencial, 
conforme segue: 
Data: 21/11/2018 
Horário: das 8h às 14h 
Local: Núcleo Pedagógico DER Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
Segue anexo  
CLIQUE AQUI para acessar a relação dos Professores Coordenadores inscritos no 
Curso Competências Socioemocionais. 
 
PROJETO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM  
 O Projeto Orçamento Participativo Jovem, teve início em julho de 2018 com o 
propósito de fortalecer o engajamento e a participação dos estudantes no cotidiano 
e na tomada de decisões de suas escolas. Conforme o cronograma do Projeto, em 
dezembro haverá a tarefa “Comunicação e Avaliação”, que prevê a divulgação dos 
resultados do processo e do Plano de Ação executado. Para isso, cada Grêmio deverá 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/1-orientao-crh-reposio-de-aulas-2018.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/2-planilha-reposio-aulas-2018-modelo.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/3-pc-competncia-socioemocional.pdf
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gravar um vídeo de até 1 (um) minuto e constar o padrão explicitado no complemento 
abaixo.  
 O link do vídeo, assim como as autorizações assinadas, deverão ser enviadas 
para o e-mail delt4npe@educacao.sp.gov.br até dia 03/12/2018, às 11h59 (período 
da manhã).   
CLIQUE AQUI para acessar o Complemento. 
CLIQUE AQUI para acessar a autorização de Direitos Autorais. 
CLIQUE AQUI para acessar a Autorização de uso de Imagem. 
 
PNLD - ANOS INICIAIS: NÃO RECOLHER; ANOS FINAIS E MÉDIO: RECOLHER 
 Neste final de ano letivo todas as escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
poderão deixar com seus alunos os livros que receberam no início do primeiro 
semestre, pois o ciclo de utilização do livro se encerra com o fim do ano. Sendo 
desnecessário recolher os livros dos alunos. Em 2019 todas as turmas receberão 
novas coleções com ciclo de utilização de 4 anos (todos consumíveis). 
 As escolas que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
deverão promover o recolhimento dos livros ofertados no início do ano letivo para 
que sejam reutilizados em 2019 pelas novas turmas. O controle da devolução dos 
livros didáticos deve ser realizado à medida que os alunos entregam os livros à escola 
para reutilização no ano seguinte.  
 
CERTIFICADOS – 2ª CONFERÊNCIA ANUAL PARA PROFESSORES DE INGLÊS COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 Solicitamos aos gestores que divulguem aos professores de Inglês que 
compareceram ao evento do dia 26/10/18 no auditório da UNICID que os Certificados, 
fotos e materiais das apresentações estão disponíveis no site. Acesse o site: 
http://ilexis.net.br/actefl. 
 Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com Prof. Sabino – PCNP 
de Inglês, no Núcleo Pedagógico – Tel: 2082.9774. 
 
DIVULGAÇÃO 
CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO 3ª EDIÇÃO: VOTAÇÃO ONLINE DOS 
FINALISTAS  
 O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento 
Especializado (CAESP), em articulação com o Centro de Referência em Educação – 
Mário Covas (CRE), informa que já está disponível o link para votação online dos 
finalistas do Concurso “Vozes Pela Igualdade de Gênero”, cuja 3ª edição teve o tema 
“Em todos os lugares, em pé de igualdade”. 
 A votação ocorrerá no período de 9 a 19 de novembro, por meio do site 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111. Na página, é possível assistir 
aos vídeos dos 10 finalistas. 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/4-projeto-oramento-participativo-jovem.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/5-autorizao-de-direitos-autorais-op-jovem.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/6-autorizao-de-uso-de-imagem-op-jovem.pdf
http://ilexis.net.br/actefl
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
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 Mais informações no link: http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/eja-
educacao-de-jovens-e-adultos/votacao-para-concurso-musical-vozes-pela-
educacao-ja-esta-aberta/.  
 
XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGUAGEM E TECNOLOGIA ONLINE 

            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 
em Fóruns, cujas inscrições estarão abertas até 19/11/18. 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.   
 
VIRADA DA CONSCIÊNCIA – FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES  
 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” (EFAP), convida os educadores para participarem da Virada da 
Consciência através de dois grandes eventos: o Seminário Internacional e o 
Festival AfroMinuto. 
 O Seminário Internacional Sobre Memória do Negro na Arte, Literatura e 
Produção Acadêmica contará com reflexões sobre a implementação do ensino da 
cultura afro-brasileira no ensino básico. A participação é gratuita para educadores, 
estudantes e membros da comunidade. As inscrições estão abertas e os interessados 
poderão participar inscrevendo-se por meio do formulário disponível no 
site http://flinksampa.com.br/seminario/.   
 A data do Seminário será dia 19 a 21 de novembro, na Faculdade Zumbi dos 
Palmares (Av. Santos Dumont, 843 – Bom Retiro, São Paulo – SP).  
 
PROFESSORES DE FILOSOFIA: PLENÁRIAS REGIONAIS E ESTADUAL DA APROFFESP
 A APROFFESP (Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de 
São Paulo) convida a todos os professores de filosofia que atuam nas escolas da 
Diretoria de Ensino Leste 4, a participarem da Plenária Regional. 
 PAUTA:  
✓ Apresentação da nova diretoria eleita e perspectivas para o próximo triênio;  
✓ Conjuntura educacional e os novos desafios;  
✓ Fortalecimento da APROFFESP no Estado de São Paulo, organizando Regionais 

com agenda de reuniões e encaminhamentos. 
 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/eja-educacao-de-jovens-e-adultos/votacao-para-concurso-musical-vozes-pela-educacao-ja-esta-aberta/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/eja-educacao-de-jovens-e-adultos/votacao-para-concurso-musical-vozes-pela-educacao-ja-esta-aberta/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/eja-educacao-de-jovens-e-adultos/votacao-para-concurso-musical-vozes-pela-educacao-ja-esta-aberta/
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/001/2018/11/7-encontro-e-congresso-tecnologia_aprender-livre-2018.pdf
http://flinksampa.com.br/seminario/
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 Pela manhã acontecem às Plenárias Regionais - Aguardando o deferimento do 
Abano de Ponto para professores de Filosofia da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo. 
Data: 22/11/2018 
Horário: 8 horas (Credenciamento)  
Local: Sede Regional da APEOESP de Itaquera, sito à R. Colonial das Missões, 204 - Vila 
Carmosina, São Paulo - SP, 08210-120 – Telefone: (11) 2944-7951 
Maiores informações na página: http://aproffesp.blogspot.com/2018/11/convite-
plenaria-estadual-da-aproffesp.html.  
 
JORNADA DE CIÊNCIAS DOW  
            O programa é uma iniciativa da DOW em parceria com o Laboratório de 
Sistemas Integráveis Tecnológico - LSI-TEC e apoio da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, e tem como principal objetivo formar professores na 
orientação de projetos de iniciação científica e estimular a vocação, para ciências e 
engenharia, em jovens da educação básica e técnica. As inscrições estão abertas até 
o dia 26/11/2018 para professores que lecionam no 8º e 9º ano do ensino 
fundamental, ensino médio ou técnico, em escolas públicas, que se interessam por 
ciências e que querem contribuir para uma educação de melhor qualidade.   
            O programa contempla vagas para professores dos municípios prioritários: 
Guarujá, Jacareí, Jundiaí e Hortolândia do Estado de São Paulo, porém trará a abertura 
de até 20 vagas adicionais para professores dos municípios adjacentes: Arujá, 
Guararema, Igaratá, Santa Branca e Santa Isabel, Sumaré e Paulínia, Campo Limpo 
Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea Paulista, Bertioga, Cubatão, 
Guarujá, Santos e o município de São Paulo (Capital).   
            Para mais informações, acessar o regulamento online no site 
https://febrace.org.br/jornadadecienciasdow/. 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA  
 A SEE através da EFAP, em função da parceria com a Associação Cultura Inglesa 
São Paulo, comunica a abertura de novas turmas do Programa de Formação 
Continuada de Professores de Língua Inglesa para a capital e para o interior do Estado 
de São Paulo, para os seguintes cursos:  

1. Língua Inglesa realizado pela Associação Cultura Inglesa São Paulo; 
2. Extensão universitária online para professores da Rede Pública, realizado 
pela Faculdade Cultura Inglesa. 
3. Curso de Pós Graduação Lato-sensu, Especialização em ensino-aprendizagem 
da língua inglesa para a educação básica realizado pela Faculdade Cultura 
Inglesa (Somente com entrada no 1º. Semestre do ano) 

 O período de inscrição para os cursos citados será de 12/11/18 a 01/12/18, das 
8h30min às 17 horas. Para mais informações, acesse o site 
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online e 
o anexo com as informações publicadas no Diário Oficial. 

http://aproffesp.blogspot.com/2018/11/convite-plenaria-estadual-da-aproffesp.html
http://aproffesp.blogspot.com/2018/11/convite-plenaria-estadual-da-aproffesp.html
https://febrace.org.br/jornadadecienciasdow/
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online
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CLIQUE AQUI para acessar o Complemento da notícia. 
 
CONVITE PARA O CORAL DE NATAL 2018 – NOVAS INFORMAÇÕES 
 A Diretoria de Ensino convida a todos para assistirem as apresentações dos 
alunos, das escolas inscritas no Coral de Natal: 
➢ Joaquín – Marisa – Amador – Astolfo – Aranha – Dom Bernardo – Negreiros – 

Quintiliano – Arthur – Jozineide – Pq. Savoy – Missionário.  
 As apresentações serão realizadas nos dias 03, 05, 10 e 11 de dezembro, 
sempre ao meio dia, na sede da DER Leste 4. Solicitamos aos Diretores e Professores 
Coordenadores que divulguem o convite anexo. 
ATENÇÃO: as escolas do dia 04/12 apresentarão dia 03/12, segunda-feira, devido a 
convocações internas. 
 Para mais informações ou dúvidas, entrem em contato com Profª. Viviane no 
telefone: 2082- 9755 e/ou Prof. Renata no telefone: 2082-9775. 
9 CLIQUE AQUI para acessar o Convite Novo. 
 
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
ZELADORIA 

Informamos que se encontra vaga a zeladoria da E.E. JORGE DUPRAT 
FIGUEIREDO. Os interessados deverão entrar em contato com o Diretor da Escola 
pelos telefones 2722-2631 / 2721-0278. 
 
 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/8-programa-de-formao-continuada-de-professores-de-lngua-inglesa.pdf

