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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Marli Aparecida Rosa  

Dirigente Regional de Ensino 
 
 

CIRCULAR Nº 49 de 19/12/2018 

  

   
 
 
 
 

 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO  
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 2018 / ATUAÇÃO 2019 PARA AS ESCOLAS PEI 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ENSINO MÉDIO 

Divulgamos as alterações no Processo de credenciamento 2018 / atuação 2019 
para as escolas do “Programa de Ensino Integral” – EF Anos Iniciais e Ensino Médio, 
vagas em virtude de Cessação e Cadastro-Reserva. 

• Inscrição na SED: 17/12/2018 a 23/12/2018; 

• Informamos que a Resolução SE 57 de 25/10/2016, foi alterada pela Resolução 
SE 79 de 13/12/2018. Passando a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 1º - Fica acrescentado o § 4º ao artigo 2º da Resolução SE 57 de 25-10-2016, 
com a seguinte redação: 

“§ 4º - Para fins de processo seletivo de credenciamento, a experiência, a que se 
refere o inciso II deste artigo, poderá igualmente ser considerada a adquirida no 
magistério público estadual exercida em instituições de ensino, vinculadas à 
Administração Direta ou Indireta do Estado de São Paulo, incluídas as 
Universidades Públicas Estaduais.” (NR) 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
PNLD: ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS 

Comunicamos que se encontra em andamento a entrega de livros didáticos do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) nas escolas. Informamos que a entrega de 
livros deve ocorrer no piso térreo, em local protegido e coberto. Solicitamos a todas 
as escolas que estejam atentas ao fato de que os Correios, parceiro do FNDE/MEC, na 
entrega dos livros do PNLD, não interromperão suas atividades na semana que 
antecede o Ano Novo, de 26 a 28 de dezembro de 2018, e estarão funcionando 
normalmente a partir do dia 2 de janeiro de 2019. 
 
AGRADECIMENTOS 
CORAL DE NATAL  
 A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 
Leste 4, agradece a todas as escolas que participaram do Coral de Natal 2018. 
➢ Amador – Astolfo – Arthur – Dom Bernardo – Joaquín – Jozineide – Marisa – 

Missionário – Negreiros – Oswaldo Aranha – Pq. Savoy – Quintiliano. 
 
ISMART – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 
Leste 4, agradece e parabeniza todos os alunos pela conquista da bolsa de estudos do 
Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) – 2018. Queremos 
agradecer tanto aos alunos premiados pela conquista realizada quanto aos gestores e 
familiares pela ajuda em incentivar e tornar possível a conquista dos alunos 
selecionados. 
 Os estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental aprovados no processo seletivo 
de bolsas de estudos conquistaram uma vaga no Projeto Alicerce. Os alunos 
participarão de um curso preparatório para o Ensino Médio nos colégios particulares 
parceiros do Ismart, durante o 8º e o 9º ano, e continuarão frequentando a escola de 
origem no contraturno. O Ismart também selecionou alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, para o Projeto Bolsa Talento, os aprovados receberão bolsa integral para 
cursar o Ensino Médio em colégios parceiros do instituto, além de terem acesso a um 
programa de desenvolvimento e de orientação profissional. 
 Abaixo a relação dos alunos que foram contemplados nesta edição. 

• Alicerce São Paulo – Colégio Bandeirantes: 
 - Ana Julia de Souza Marques Bento (EE Profa Inah Jacy de Castro Aguiar); 
 - Lais Torres de Oliveira (EE Infante Dom Henrique). 

• Alicerce São Paulo – Colégio Objetivo: 
 - Kaick Nogueira de Brito (EE Francisco Mignone). 

• Ismart Online – Projeto Alicerce - São Paulo: 
 - Gabriella Souza Silva (EE República da Nicarágua); 
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 - Sarah Marinho Figueiredo (EE Infante Dom Henrique); 
 - Thayssa Alves Nascimento (EE Dona Pilar Garcia Vidal). 

• Ismart Online – Projeto Bolsa Talento - São Paulo: 
 - Nicole Sant Lourents Silva Souza (EE Infante Dom Henrique). 

• Ismart Online – 2ª Lista de aprovados – Projeto Alicerce São Paulo: 
 - Anna Clara Araújo de Sousa (EE Francisco Mignone); 
 - Luiza Xavier Estanquini (EE Profa. Julieta Farão). 

• Ismart Online – 2ª Lista de aprovados – Projeto Bolsa Talento:  
 - Mylena de Almeida Oliveira (EE Dona Pilar Garcia Vidal). 
Mais informações no site http://www.ismart.org.br/.  
 
COMPETIÇÃO CUCO DE CONHECIMENTOS 2018 – ENSINO MÉDIO  
 A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 
Leste 4, agradece e parabeniza todos os alunos pela participação na Competição CuCo 
de Conhecimentos da Universidade de São Paulo (USP) – 2018. Queremos agradecer 
tanto aos alunos premiados pela conquista realizada quanto aos gestores pela ajuda 
em incentivar e tornar possível a realização da Competição para os alunos de suas 
escolas. 
 Lembramos que os alunos melhores classificados dos três anos do Ensino Médio 
receberão certificados da USP, visitarão laboratórios de pesquisa da Universidade e 
terão vídeoaulas especiais de preparação para o vestibular. Os estudantes do 3º ano 
do Ensino médio premiados ainda participarão do vestibular FUVEST 2019 sem pagar 
a taxa de inscrição. 
 A lista se encontra no site http://vemprausp.org.br/ e pode ser visualizada pela 
lista geral (por ordem alfabética) ou pela lista dividida por série. 
 
OBMEP – ANOS FINAIS E MÉDIO  
 A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 
Leste 4, agradece e parabeniza todos os alunos pela menção honrosa e medalhistas da 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) – 2018. Queremos 
agradecer tanto aos alunos medalhistas premiados pela conquista realizada quanto 
aos professores pela ajuda em incentivar e tornar possível a conquista dos mesmos. 
 Os alunos medalhistas são convidados a participar do Programa de Iniciação 
Científica Jr. (PIC), com direito a encontros presenciais, material didático, estudos 
online e auxílio financeiro. Já os alunos com menção honrosa, além do certificado, 
poderão concorrer à participação no PIC. 
 Mais informações no site http://www.obmep.org.br/. 
CLIQUE AQUI para visualizar os nomes dos alunos medalhistas e de menção honrosa. 
 
 

http://www.ismart.org.br/
http://vemprausp.org.br/
http://www.obmep.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/12/1-obmep-medalhistas-2018.pdf
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DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO NO JAPÃO – ATÉ 04/01/2019 
 As inscrições para o Estágio em Promoção da Convivência Multicultural Toyama 
– 2019, realizado pelo governo da Província de Toyama seguem até 4 de janeiro de 
2019. Professores efetivos da rede, de qualquer disciplina, terão a oportunidade de 
trocar experiências com profissionais do Japão, além de vivenciar uma nova cultura 
durante seis meses. 
 Podem se inscrever professores entre 22 e 39 anos e, no mínimo, nível 3 de 
proficiência em Língua Japonesa (Nihongo Noryoko Shiken), no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLYqtcXa2N_idbJNAx7w8YosJcA9iEv5s
MhGUvm9Qlitgzw/viewform. A última fase de seleção será uma entrevista, na sede da 
Secretaria da Educação, prevista para o dia 9 ou 10 de janeiro. Dúvidas/informações: 
(11) 3866-0472 ou (11) 3866-0465 ou pelo e-mail: gctec.efap@educacao.sp.gov.br. 
 Mais informações no site http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/professor-
abertas-inscricoes-para-programa-de-estagio-no-japao/. 
 
 
OUTROS 
VAGA GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
EE ANTONIO SYLVIO DA CUNHA BUENO 

A Direção da Escola "Antonio Sylvio da Cunha Bueno" informa que há vaga para 
GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR nesta U.E.. Os interessados devem entrar em 
contato com a referida escola, por meio do telefone: 2741-6339 ou e-mail: 
muibueno2018@gmail.com.  

 
EE DONA ZALINA ROLIM 
CENTRO DE LÍNGUAS - INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE ESPANHOL E INGLÊS  

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. 
            As inscrições e as matrículas dos alunos 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 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLYqtcXa2N_idbJNAx7w8YosJcA9iEv5sMhGUvm9Qlitgzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLYqtcXa2N_idbJNAx7w8YosJcA9iEv5sMhGUvm9Qlitgzw/viewform
mailto:gctec.efap@educacao.sp.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/professor-abertas-inscricoes-para-programa-de-estagio-no-japao/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/professor-abertas-inscricoes-para-programa-de-estagio-no-japao/
mailto:muibueno2018@gmail.com
http://portalzalinarolim.blogspot.com.br/
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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 ampla divulgação aos alunos. 
 

   
Marli Aparecida Rosa 

 Dirigente Regional de Ensino  


