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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 46 de 28/11/2018 

  

 

Mensagem: “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 
caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. 

 
 (Paulo Freire) 

SUPERVISÃO DE ENSINO  
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 
REPOSIÇÃO DE AULAS 
Senhor(a) Diretor(a)  
Solicitamos divulgar aos docentes em exercício:  

Considerando a obrigatoriedade de se assegurar em todas as Unidades 
Escolares o cumprimento dos mínimos anuais de dias de efetivo trabalho escolar e de 
carga horária exigidos pela Lei Federal 9.394, de 20-12-1996, esclarecemos quanto à 
reposição de aulas não ministradas nas Unidades Escolares jurisdicionadas à DER 
Leste 4: 
Docentes interessados em atuar na reposição de aulas não ministradas 

Os docentes Titulares de Cargo, Estáveis e Cat. F, CAT O   poderão repor horas 
aulas de acordo com a formação/qualificação, não sendo possível ultrapassar o limite 
máximo de 32 h/a semanais -200 h/a mensais. 

Os docentes Categoria O com interrupção de exercício, poderão ministrar 
classes/aulas, de acordo com a formação/qualificação, em caráter eventual, porém 
não podendo ultrapassar o limite máximo de 32 h/a semanais – 200 h/a mensais. 

Os docentes que tiverem interesse em ministrar aulas de reposição trabalharão 
em caráter eventual. (ou mesmo aqueles que já são eventuais da própria Unidade 
Escolar). 

Os docentes com vinculo de “S” e “V” poderão repor não sendo possível 
ultrapassar o limite máximo de 32 h/a semanais -200 h/a mensais. 

Os docentes interessados deverão entrar em contato com as Unidades 
Escolares de sua intenção. 

CLIQUE AQUI para acessar as escolas com aulas disponíveis para reposição.   
 
PROCESSO SELETIVO DOCENTE 2019 
Prezado(a) Diretor(a) 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_8_aulas_para_eventual_28_11.docx
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Solicitamos COMUNICAR, COM URGÊNCIA, a todos os docentes CATEGORIA 
“O”. 

De acordo com a Convocação publicada no DOE 23/11/18, para fins de 
Classificação para o ano de 2019, serão considerados títulos e experiência 
profissional dos docentes contratados categoria “O”, dos anos de 2016, 2017 e 
2018. 

Assim, os docentes contratados da categoria “O”, dos anos de 2016, 2017 
e 2018, poderão entregar, em sua Unidade Escolar sede de atuação, no período 
de 03-12-2018 a 05-12-2018, os títulos:   
a) Diploma de Doutorado nas disciplinas da Matriz Curricular ou na área do 
Magistério correspondente ao Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio – 5 pontos; 
b)  Diploma de Mestrado nas disciplinas da Matriz Curricular ou na área do 
Magistério correspondente ao Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio – 3 pontos; 
c) Certificado de Especialização nas disciplinas da Matriz Curricular ou na área do 
Magistério correspondente ao Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio – 2 pontos; 
d) Certificado de Aperfeiçoamento nas disciplinas da Matriz Curricular, ou na área 
do Magistério correspondente ao Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio – 1 
pontos; 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

O tempo de experiência profissional comprovada na área da Educação, no 
Magistério, em Instituições Públicas e/ou Privadas dentro do território Nacional, 
correspondentes ao Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, poderá ser 
computado, ainda que concomitante com o tempo na Secretaria de Estado da 
Educação, visto tratar-se apenas de composição de nota de Avaliação para o 
Processo Seletivo. 

Considerar-se-á data base 30-06-2018, para fins de contagem de tempo, 
devendo ser seguido para pontuação os seguintes critérios: 
a) Tempo de Magistério: 0,002 por dia, até no máximo 21,900 pontos. 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social, em que se comprove o exercício na 
função docente correspondente ao Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio; 
c) Tempo de Estagiário na função docente correspondente ao Ensino Fundamental 
I, II e Ensino Médio, somente será válido mediante comprovação de remuneração. 
CLIQUE AQUI para acessar o Modelo de Atestado de Tempo de Serviço. 
DA INSERÇÃO DA AVALIAÇÃO NO SISTEMA – EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR 
A Unidade Escolar sede de atuação, em posse dos documentos entregues pelos 
docentes – devidamente analisados nos termos do Edital (em anexo), deverá 
inserir os dados no endereço://portalnet.educacao.sp.gov.br, sistema de inscrição 
para atribuição de classes e aulas, no período de 03-12-2018 a 07-12-2018. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS, 
ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – 3º E 4º ENCONTROS 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_9_tempo_servico.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_10_convocacao_entrega_de_titulos_docentes_contratados_doe_23_11_18.docx
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 3º ENCONTRO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores inscritos 
no Curso Competências Socioemocionais, para o terceiro encontro presencial, 
conforme segue: 
Data: 03/12/2018 (segunda-feira) 
Horário: das 8h às 14h 
Local: Núcleo Pedagógico - Diretoria de Ensino Região Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 
850 – Artur Alvim. 
 
 4º ENCONTRO 
            A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores 
inscritos no Curso Competências Socioemocionais, para o quarto encontro presencial, 
conforme segue: 
Data: 06/12/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h às 14h 
Local: Núcleo Pedagógico - Diretoria de Ensino Região Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 
850 – Artur Alvim. 
 
CLIQUE AQUI para acessar a Relação dos Professores Coordenadores inscritos no 
curso. 
 
PROJETO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM – ÚLTIMA SEMANA – ENVIO ATÉ 
03/12 
 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 
gravar um vídeo de até 1 (um) minuto, seguindo o padrão explicitado no 
complemento abaixo.  
 O link do vídeo e as autorizações assinadas, deverão ser enviadas para o e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br até dia 03/12/2018, às 11h59min (período da manhã).   
CLIQUE AQUI para acessar o complemento - Projeto Orçamento Participativo Jovem; 
CLIQUE AQUI para acessar a Autorização de Direitos Autorais; 
CLIQUE AQUI para acessar a Autorização de Uso de Imagem OP Jovem. 
 
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 estão 
disponíveis no site os Certificados, fotos e materiais das apresentações. Acessar o site: 
http://ilexis.net.br/actefl. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_1_competencia_socioemocional.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_2_projeto_orcamento_participativo_jovem.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_3_autorizacao_de_direitos_autorais_op_jovem.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_4_autorizacao_de_uso_de_imagem_op_jovem.pdf
http://ilexis.net.br/actefl
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 Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com Prof. Sabino – PCNP 
de Inglês, no Núcleo Pedagógico – Telefone: 2082.9774. 
 
DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA – 
INSCRIÇÃO 12/11 A 01/12. 
 A Secretaria de Estado da Educação, 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). 
 Período de inscrição para os cursos: de 12/11/18 a 01/12/18, das 08h30min às 
17h.  

Para mais informações, acessar o site: 
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online  
CLIQUE AQUI para acessar as informações publicadas no DOE. 
 
EXPOSIÇÃO “O MUNDO DAS MARAVILHAS DE MONTEIRO LOBATO” – ATÉ 02/12 
 A exposição “O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato”, organizada para 
homenagear o criador do Sítio do Picapau Amarelo e um dos principais autores da 
literatura brasileira, fica em cartaz na Biblioteca Monteiro Lobato, na Rua General 
Jardim, 485, Vila Buarque - São Paulo, até dia 02 de dezembro, com funcionamento 
de segunda a sexta, das 8h às 18h; sábados das 10h às 17h e domingos das 10h às 
14h. Entrada gratuita. 
 
CONVITE PARA O CORAL DE NATAL 2018 – DEZEMBRO. 
 A Diretoria de Ensino convida a todos para assistirem as apresentações dos 
alunos, das escolas inscritas no Coral de Natal: 

 Negreiros – Missionário - Joaquín  - Marisa – Amador –– Astolfo –                                 
Dom Bernardo –– Aranha – Quintiliano – Arthur Chagas – Jozineide – Pq. Savoy. 

 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. 
 Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com Prof.ª Viviane no 
telefone: 2082- 9755 e/ou Prof.ª Renata no telefone: 2082-9775. 
CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 

https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_5_programa_de_formacao_continuada_de_professores_de_lingua_inglesa.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_6_convite_coral_de_natal_novo.pdf
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MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO – INSCRIÇÃO ATÉ 03/12  
            A Missão Pedagógica no Parlamento é um programa de formação voltado para 
Educadores da rede pública - Professores Regentes (EF e EM), Coordenadores (PC), e 
Diretores, e tem como objetivo propiciar aos participantes conhecimento do Poder 
Legislativo e vivência em práticas que promovam a participação política e o exercício 
da cidadania.  

As inscrições para o processo seletivo ficarão abertas até 3 de dezembro e 
deverão ser feitas por meio da página: 
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-
parlamento/.  

O processo seletivo envolve a participação em um curso a distância de 40 horas. 
Já o programa possui carga horária de 90 horas, dividida em duas fases: Encontro 
Presencial (40 horas) em Brasília, e Módulo de Aplicação a distância (50 horas).  
CLIQUE AQUI para acessar as Informações Complementares.  
 
V MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS 2018 - 07/12  
            A Equipe dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradece todas 
as escolas que se inscreveram na V Mostra de Boas Práticas de 2018. Após a análise e 
seleção dos trabalhos foram selecionados para apresentação no dia 07/12/2018 as 
seguintes escolas e professores:  
Período Manhã:  

 E.E. Profa. Marisa de Mello  
Professoras: Claudia Cristiane e Sandra Adriana  
Trabalho – Prática Professores especialistas (Arte e Educação Física)  

 E.E. Prof. Jocelyn Pontes Gestal  
Professora: Vera Lúcia  
Trabalho – Prática de Leitura  
Professora: Ana Paula Duarte  
Trabalho - Práticas de Matemática – EMAI  

 E.E. Profa. Jandyra Vieira da Cunha Barra  
Professora: Josefa Rozangela  
Trabalho – Alfabetização/Sistema de Escrita  
Período Tarde  

 E.E.Prof. Ivo Bandoni  
Professora: Cleisani Amaral  
Trabalho – Prática de Leitua  

 E.E. Profa. Marisa de Mello  
Professora: Regina Paula  
Trabalho: Prática Professores especialistas – Educação Física  
Professora: Marcia Regina  
Trabalho: Práticas de Matemática – EMAI  

https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-parlamento/
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-parlamento/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/anexo_7_missao_pedagogica_no_parlamento.pdf
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 E.E. Prof. Jocelyn Pontes Gestal  
Professora: Michelle Perdigão  
Trabalho – Prática de Leitura  
 Os professores selecionados para a apresentação das Boas Práticas serão 
convocados via Diário Oficial. 
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – NOVEMBRO   
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de novembro: 

 Seminário internacional debate soluções para o impacto ambiental do turismo e 
da patrimonialização – 29/11 e 30/11. 

Requer inscrição.  
Mais informações:  
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-internacional-debate-solucoes-para-o-
impacto-ambiental-do-turismo-e-da-patrimonializacao. 

 Debate trata dos efeitos nocivos das drogas e outras substâncias à saúde 
masculina – 30/11, às 14h30min. 

Requer inscrição.  
Mais informações: 
http://www.iea.usp.br/noticias/os-efeitos-das-drogas-na-saude-do-
homem?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20do%2
0homem. 

 André Mota fala sobre o debate médico em SP nos anos 30 e 40 a respeito da 
eugenia – 04/12, às 10h30min. 

Requer inscrição. 
Mais informações: 
http://www.iea.usp.br/noticias/medicina-e-eugenia-em-sao-
paulo?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=eugenia. 

 Seminário reflete sobre imagens da escravidão e pós-Abolição – 04/12, às 14h. 
Requer inscrição.  
Mais informações: 
 http://www.iea.usp.br/noticias/imagens-
escravidao?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=imagens%20
da%20escravidao. 

 Uma reflexão sobre o ideário da extrema direita do passado e de agora  
Disponível no site: 
http://www.iea.usp.br/noticias/nazifascismo?utm_source=Boletim&utm_medium=
email&utm_content=nazifascismo%20cobertura. 
  
OUTROS 
EE DONA ZALINA ROLIM 

http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-internacional-debate-solucoes-para-o-impacto-ambiental-do-turismo-e-da-patrimonializacao
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-internacional-debate-solucoes-para-o-impacto-ambiental-do-turismo-e-da-patrimonializacao
http://www.iea.usp.br/noticias/os-efeitos-das-drogas-na-saude-do-homem?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20do%20homem
http://www.iea.usp.br/noticias/os-efeitos-das-drogas-na-saude-do-homem?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20do%20homem
http://www.iea.usp.br/noticias/os-efeitos-das-drogas-na-saude-do-homem?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=saude%20do%20homem
http://www.iea.usp.br/noticias/medicina-e-eugenia-em-sao-paulo?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=eugenia
http://www.iea.usp.br/noticias/medicina-e-eugenia-em-sao-paulo?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=eugenia
http://www.iea.usp.br/noticias/imagens-escravidao?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=imagens%20da%20escravidao
http://www.iea.usp.br/noticias/imagens-escravidao?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=imagens%20da%20escravidao
http://www.iea.usp.br/noticias/imagens-escravidao?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=imagens%20da%20escravidao
http://www.iea.usp.br/noticias/nazifascismo?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=nazifascismo%20cobertura
http://www.iea.usp.br/noticias/nazifascismo?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=nazifascismo%20cobertura
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Informamos que estão abertas as inscrições para os Cursos de Espanhol e 
Inglês, do Centro de Línguas da EE Dona Zalina Rolim, com início previsto para 
04/02/2019 (GRATUITO), carga horária semanal, 04 horas, divididas em 02 dias. 
            A inscrição e a matrícula do aluno serão efetuadas pelo seu responsável ou por 
ele próprio, quando maior de dezoito anos, no seguinte endereço:  
Rua Dr Luis Carlos, 740 - Vila Aricanduva - São Paulo – SP - Próximo ao Metrô Penha - 
Fone 2097-5767 

         Apresentar documentação constante em nosso  
blog: http://portalzalinarolim.blogspot.com.br 
 

ESPANHOL INGLÊS 

Duração 06 Semestres 
Um único Nível/Estágio no decorrer do 

Ano Letivo 

Alunos do Ensino Fundamental, a partir 

do 7º ano e do Ensino Médio, na rede 

pública estadual 

Alunos do Ensino Médio, na rede 

pública estadual 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos 

- EJA, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, na rede 

pública estadual 

Alunos da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, nos Anos Finais do Ensino 

Médio, na rede pública estadual 

Alunos do Ensino Médio, no Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza 

Alunos do Ensino Médio, no Centro 

Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza 

 
Solicitamos a todas as unidades escolares, jurisdicionadas à DE Leste 4, que 

divulguem aos alunos. 
 

 

 

   
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  

http://portalzalinarolim.blogspot.com.br/

