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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 50 de 26/12/2018 

  
Mensagem: “Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes 

plantadas que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.” 
 

 
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. 
 
DIVULGAÇÃO 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP  
 Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de dezembro: 

• Espaços de Educação e Divulgação da Ciência na USP 
Disponível no site: http://biton.uspnet.usp.br/cpc/index.php/patrimonio-da-
usp/acervos-e-colecoes/. 

• Cartilha orienta profissionais a lidar com a violência escolar 
Disponível no site: https://jornal.usp.br/universidade/cartilha-orienta-profissionais-a-
lidar-com-a-violencia-escolar/. 

• Cursos on-line da USP 
Disponível no site: https://www.youtube.com/user/usponline e 
http://eaulas.usp.br/portal/home. 

• Festival Pela Democracia – 31/01/2019 a 01/02/2019 
O Festival pela Democracia pretende ser um espaço de confluência de práticas 

democráticas que aproximem escolas, educadores e produtores culturais. Organizado, 
na forma de rodas de conversa interdisciplinares e intertemáticas, em dois dias terá 
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rodas de maior ou menor confluência, intermeadas por apresentações culturais. As 
inscrições são necessárias para a participação e/ou apresentação de trabalho. Mais 
informações no site http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=4019.  
 
PROGRAMA DE ESTÁGIO NO JAPÃO 
 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/. 
 
2º CONGRESSO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA NA USP  
 O Centro de História da Ciência da USP (Universidade de São Paulo) realiza de 
10 a 12 de abril de 2019, o 2º Congresso de História da Ciência e da Técnica, no prédio 
de História e Geografia, campus Butantã, em São Paulo. O evento é gratuito para 
ouvintes sem certificado. Para os que queiram apresentar trabalhos e os participantes 
com certificado é cobrada taxa de inscrição de acordo com a modalidade de trabalho 
e qualificação do inscrito, cuja inscrição e envio de trabalhos vai até dia 11/01/2019. 
  As inscrições se encontram no site 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScei4RlXfyNy7aVYlCA7TJqX1U_seLbdEx4
70GYGyj8kG6BaA/viewform. Para mais informações sobre o evento, acesse 
http://www.iea.usp.br/eventos/2chct.  
 
 
OUTROS 
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:  
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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 ampla divulgação. 
 
   

Marli Aparecida Rosa 
 Dirigente Regional de Ensino  

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

