
P á g i n a  | 1 

 

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 02 de 23/01/2019 

  

 

Mensagem: “Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das 
consequências. 

   

(Pablo Neruda) 
 

 
NÚCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS 
VIDEOCONFERÊNCIA - COMPRAS DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS/2019 

Solicitamos aos Srs. Diretores que assistam a videoconferência “Compras de 
Produtos Hortifrutigranjeiros/2019” que será realizada na seguinte conformidade: 
Data: 24/01/2019 (Quinta-Feira) 
Horário: das 10h às 12h. 
Local: site da Rede do saber www.rededosaber.sp.gov.br, com interação pelo e-mail 
faleconoscors@educacao.sp.gov.br . 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 

Informamos que a Dirigente Regional de Ensino torna pública as instruções que 
regerão o Processo unificado para o exercício da função de Professor Coordenador 
nas Unidades Escolares da DER Leste 4, nos termos da Resolução SE nº 75 de 
30/12/2014 alterada pela Resolução SE nº 65 de 19/12/16 e Resolução SE nº 06 de 
20/01/17. 

CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
DIVULGAÇÃO 
NÚCLEO LUZ – INSCRIÇÕES ABERTAS – ATÉ 24/01 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
mailto:faleconoscors@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/01/1-edital-de-pc-2019.pdf
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 Jovens entre 14 e 19 anos de idade que tenham interesse pela dança podem se 
inscrever no Núcleo Luz até o próximo dia 24 de janeiro. As vagas são para o Ciclo I e 
garantem bolsa-auxílio de R$100, auxílio-transporte mensais e alimentação diária. 
 Além de ter alguma vivência na prática corporal – seja na área da dança, 
capoeira, esporte, teatro, circo entre outros, o candidato deve morar em São Paulo, 
ter renda familiar mensal de até um salário mínimo por pessoa e disponibilidade para 
aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na Sede do Núcleo Luz, no Bom Retiro. 
 Para mais informações, acesse o site http://fabricasdecultura.org.br/nucleo-
luz/ ou o site http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/estao-abertas-inscricoes-para-
o-ciclo-nucleo-luz/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
 
PROJETO DE EXTENSÃO DA USP – INSCRIÇÕES ATÉ 31/01 
 Estão abertas as inscrições do Projeto da Faculdade de Educação da USP 
(Universidade de São Paulo), que visa complementar a formação, aperfeiçoar e 
renovar os conhecimentos do professor da Rede Pública. Os docentes interessados 
podem se inscrever até o dia 31 de janeiro, no site da instituição. As aulas têm início 
no dia 18 de fevereiro, de acordo com o dia de oferecimento da disciplina. 
 O projeto, a cada semestre, oferece vagas em algumas disciplinas regulares dos 
cursos de Graduação em Pedagogia e nos cursos de Licenciatura em diversas áreas, 
ministrados na Faculdade de Educação, no campus do Butantã, Zona Oeste de São 
Paulo.  
 Para mais informações, cronograma e inscrições, acesse o site 
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-
professores-da-rede-publica-de-ensino#iframe_procsel.  
 
 
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:  
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 
 
 

http://fabricasdecultura.org.br/nucleo-luz/
http://fabricasdecultura.org.br/nucleo-luz/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/estao-abertas-inscricoes-para-o-ciclo-nucleo-luz/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/estao-abertas-inscricoes-para-o-ciclo-nucleo-luz/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/01/2-edital_ciclo-i-ncleo-luz-2019.pdf
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino#iframe_procsel
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino#iframe_procsel
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 

  
 
  

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  
 
 
 

 


