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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 03 de 30/01/2019 

  

 

Mensagem: “Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, 

mantenha suas raízes.”   

(Victor Hugo) 
 

 
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. 

1 CLIQUE AQUI para acessar o Edital com nova relação de escolas com vagas PC.  
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
ORIENTAÇÕES PARA O ACOLHIMENTO 2019 
 Prezados Diretores, as orientações já foram encaminhadas por e-mail, assim 
como o novo Documento Orientador (versão 2). Em caso de dúvidas, entrar em 
contato com o Núcleo Pedagógico. 
 A seguir os prazos para que as Unidades Escolares realizem o Acolhimento: 
 

Acolhimento  Planejamento  Realização  
Escolas de tempo parcial, EJA, Prisional, 
Indígena, Quilombola e Fundação Casa  

Até 1º/02/2019  04/02/219  

Escolas PEI 2012 a 2018  Até 1º/02/2019  04 e 05/02/2019  

Escolas PEI ingressantes em 2019  Até 1º/02/2019  04 a 08/02/2019  
Escolas Tempo Integral - ETI  Até 1º/02/2019  04 e 05/02/2019  

 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/01/1-edital-de-pc-2019-3.pdf
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RENOVAÇÃO DOS COLEGIADOS ESCOLARES 
 Com o início de um novo ano letivo, é chegada a hora da renovação dos 
Colegiados Escolares, ou seja, renovação do Conselho de Escola e Diretoria do Grêmio 
Estudantil (que seguem o calendário dos órgãos centrais da SEE, e da APM (que segue 
seu próprio calendário). 
 Comunicamos que o calendário para elaboração de um novo estatuto, eleição 
e posse dos novos membros dos Colegiados Escolares já foi divulgado pelo Gabinete 
do Secretário e seguem, abaixo, as datas limites: 
Do Grêmio Estudantil 

• 1º dia letivo* (04/02/2019) - Escolha dos Representantes de Classe 

• 24º dia letivo (14/03/2019) - Posse da nova Diretoria Gremista 

• Dia 28/02/19 – Eleição do Grêmio 

• Entre 01 e 22/03/2019 - Pesquisa na SED 
Do Conselho de Escola 

• Entre 01 e 15/02/2019 - Fomentar e estimular a participação de todos os 
segmentos que compõe o Conselho de Escola. 

• 22/03/2019 - Assembleia por segmentos (Professores, Estudantes, famílias, 
funcionários) para Eleição e Posse do novo Conselho. 

ATENÇÃO: 
Os novos membros do Conselho de Escola e o PPP (Projeto Pedagógico da 

Escola) devem ser cadastrados na SED, bem como, todas as Ações Prioritárias, que se 
referem ao PPP, todas as Reuniões do Conselho e suas Atas. Lembrando que DATA 
LIMITE para cadastrar os membros do Conselho de Escola e o Projeto Pedagógico da 
Escola na SED, é 25/03/2019. Solicitamos que seja dada a devida atenção e que se 
tomem as providências cabíveis ao cumprimento do Calendário Estadual. Em caso de 
dúvidas, entrar em contato com a Supervisora Emília Mendonça ou o PCNP Leandro 
Negretti (tel: 2082-9768). 
 
MATERIAIS DE APOIO AO CURRÍCULO – PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA 
 Prezados Diretores, tendo em vista a homologação da Base Nacional Comum 
Curricular do Ensino Fundamental e Médio; o encerramento da vigência da edição dos 
materiais de apoio ao currículo do Programa São Paulo Faz Escola e a construção, ao 
longo de 2018, de uma nova proposta curricular para o Estado de São Paulo, 
informamos que, no presente ano letivo de 2019, o Caderno do Aluno do Programa 
SP Faz Escola não será distribuído. 
 Ressaltamos que tanto as Unidades Escolares como as Diretorias de Ensino 
estão impedidas, neste momento, de promover qualquer tipo de desfazimento dos 
referidos cadernos, devendo aguardar orientação expressa dos órgãos centrais sobre 
a reutilização/destino de eventuais excedentes de Reserva Técnica. 
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DIVULGAÇÃO 
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.  
 
EVENTO DIA MUNDIAL DA INTERNET SEGURA  
 No dia 5 de fevereiro, Dia Mundial da Internet Segura (SID, Safer Internet Day, 
em inglês), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), em conjunto com a SaferNet Brasil, promovem 
encontro em São Paulo para discutir o uso seguro, ético e responsável da rede. 
Representantes de empresas, da comunidade científica e tecnológica, do terceiro 
setor, do Governo e especialistas da área jurídica debaterão temas como a 
desinformação, a alfabetização mediática e a construção de uma Internet mais 
positiva, entre outros assuntos.  
 O evento é aberto à participação de todos os interessados, que devem 
inscrever-se por meio do endereço: http://www.safernet.org.br/site/sid2019/o-que-
e. As vagas são limitadas e acontecerão no Auditório Edifício Bolsa de Imóveis (Av. das 
Nações Unidas, 11541, Mezanino, São Paulo, SP). Haverá transmissão do evento on-
line. 

Mais informações e inscrição no site https://nic.br/noticia/releases/no-dia-da-
internet-segura-cgi-br-nic-br-e-safernet-debatem-a-construcao-de-uma-internet-
mais-positiva/.  
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR (MESTRADO 
ACADÊMICO E DOUTORADO) - FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA 
 Estarão abertas, no período de 28/01 a 08/02/2019, as inscrições online e 
entrega da documentação para o processo seletivo 2019, para ingresso em 2019, do 
Programa de Pós-graduação em Educação Escolar, cursos de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado, da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Para mais informações 
sobre prazos, vagas, critérios e inscrições, acesse o site 
https://www.fclar.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-sensu/educacao-
escolar/processo-seletivo/.  

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://www.safernet.org.br/site/sid2019/o-que-e
http://www.safernet.org.br/site/sid2019/o-que-e
https://nic.br/noticia/releases/no-dia-da-internet-segura-cgi-br-nic-br-e-safernet-debatem-a-construcao-de-uma-internet-mais-positiva/
https://nic.br/noticia/releases/no-dia-da-internet-segura-cgi-br-nic-br-e-safernet-debatem-a-construcao-de-uma-internet-mais-positiva/
https://nic.br/noticia/releases/no-dia-da-internet-segura-cgi-br-nic-br-e-safernet-debatem-a-construcao-de-uma-internet-mais-positiva/
https://www.fclar.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-sensu/educacao-escolar/processo-seletivo/
https://www.fclar.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-sensu/educacao-escolar/processo-seletivo/
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PROGRAMAÇÃO CAIXA CULTURAL SÃO PAULO – FEVEREIRO 2019 
 A Caixa Cultural de São Paulo (Praça da Sé, 111 - Centro - São Paulo – SP), 
divulga a programação dos eventos do Programa Caixa Gente Arteira. Os eventos são 
para públicos variados, conforme o tema, havendo necessidade de inscrição em 
algumas oficinas, conforme o site 
http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-home.aspx?uid=9. 
 Caso haja interesse, há a possibilidade de agendamento de grupos de 
instituição/escola, observando se o perfil é compatível para a atividade solicitada. O 
mesmo deverá ser feito online, no site http://www.caixagentearteira.com.br/ e 
respeitará a ordem de inscrição. Após o cadastro, o Educativo entrará em contato 
com a instituição/escola para confirmar o agendamento. Para agendar, é necessário 
ter o nome da oficina/exposição, quantidade e idade dos visitantes, contato pessoal 
e da instituição/escola. 

Para mais informações, acesse o site 
http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-home.aspx?uid=9 ou entre em 
contato pelo telefone (11) 3321-4400. 
2 CLIQUE AQUI para acessar a programação de fevereiro. 
 
BOLSA DE ESTUDOS MEXT 2019 PARA PROFESSORES  
 O Consulado Geral do Japão em São Paulo informa que estão abertas, até 
22/02/2019, as inscrições para o processo seletivo da Bolsa de Estudos do Governo 
Japonês (MEXT), voltadas para o aperfeiçoamento de professores. A mesma oferece 
o local de estudo em Universidade japonesa (1 ano e 6 meses), passagem, auxílio 
mensal e isenção de taxas. 
 Os requisitos para participação são: 5 anos de experiência como educador(a); 
Estar em exercício; Ter até 34 anos de idade; Nível universitário ou magistério; 
Fluência em língua inglesa ou japonesa. 

Processo seletivo: exame escrito de língua inglesa e japonesa (27/02) entrevista 
(01/03). 
Para mais informações e inscrições, acesse o site https://www.sp.br.emb-
japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html 
 
CURSOS LIVRES ONLINE DO CENTRO PAULA SOUZA  
 O Centro Paula Souza na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla 
em inglês para Curso Online Aberto e Massivo), disponibiliza online e de graça, cursos 
livres em sua plataforma no site http://mooc.cps.sp.gov.br/#lista-cursos. O 
interessado pode se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de 
processo seletivo. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br em um computador 
conectado à internet e se cadastrar com login e senha. Ao final do curso, é feita uma 
avaliação online para emissão de certificado. 
 

http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-home.aspx?uid=9
http://www.caixagentearteira.com.br/
http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-home.aspx?uid=9
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/01/2-programao-fevereiro-2019-caixa-cultural.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
http://mooc.cps.sp.gov.br/#lista-cursos
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PROGRAMA FULBRIGHT BRASIL - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA 
PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA  
 Quer ficar 6 meses nos EUA com tudo pago? A Comissão Fulbright Brasil em 
conjunto com as Secretarias Estaduais de Educação seleciona professores de inglês 
da rede pública de ensino para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de 
Língua Inglesa.  

Requisitos para a candidatura: 
– Ser professor efetivo de língua inglesa do Ensino Médio; 
– Ser professor ativo, com dedicação exclusiva e estágio probatório concluído, do 
Ensino Médio regular da Rede Pública Estadual e/ ou Municipal; 
– Dispender atualmente no mínimo de 50% do tempo de sua carga de trabalho em 
sala de aula lecionando língua inglesa na Rede Pública de Ensino Médio regular; 
– Possuir licenciatura em língua inglesa, com conclusão após 31 de dezembro de 2008; 
– Ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de inglês após a conclusão da 
licenciatura em letras inglês; 
– Será dada prioridade a candidatos com pouca ou nenhuma experiência acadêmica 
e/ou profissional no exterior; 
– Ter proficiência em inglês; 
– Ser cidadão brasileiro, não cumulada com cidadania norte-americana; 
– Os educadores que participaram do Programa de Líderes Internacionais em 
Educação (ILEP) não são elegíveis para o Fulbright DAÍ. 
 Os docentes que contemplam os requisitos, devem manifestar interesse, 
encaminhando para a Equipe de LEM: nome, unidade escolar, diretoria de ensino e 
currículo resumido, até 08 de fevereiro de 2019 para o e-mail: 
teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br. 

Outras informações no site https://fulbright.org.br/dai-2019-programa-de-
aperfeicoamento-para-professores-ingles-nos-eua/. Dúvidas, entrar em contato com 
Prof. Sabino – PCNP de Inglês no Núcleo Pedagógico – Tel: 2082-9774. 
 
ENTRADA GRATUITA PARA GRUPOS AGENDADOS NO MASP 
 O MASP (Museu de Arte de São Paulo), localizado na avenida Paulista da cidade 
de São Paulo, tem entrada franca para professores e alunos da rede pública. Para ter 
acesso ao benefício, o docente precisa entrar no site do Museu e realizar um cadastro 
antes da visita. É necessário informar o nome da escola, o CNPJ, inscrição estadual, e-
mail, telefone e criar uma senha. Assim que concluir o registro, será enviado por e-
mail um formulário para ser apresentado no dia. Estudantes de educação infantil e 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou menores de 10 anos, mesmo de escolas e 
instituições privadas, não pagam a entrada. O cadastro e informações adicionais estão 
disponíveis no site https://masp.org.br/agendamento. 
 
 
 

mailto:teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br
https://fulbright.org.br/dai-2019-programa-de-aperfeicoamento-para-professores-ingles-nos-eua/
https://fulbright.org.br/dai-2019-programa-de-aperfeicoamento-para-professores-ingles-nos-eua/
https://masp.org.br/agendamento
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CURSINHOS PRÉ-VESTIBULARES DA USP 
 Os estudantes que planejam prestar vestibular em 2019 podem contar com a 
ajuda dos universitários da USP. Os cursinhos são populares, ou seja, os preços são 
reduzidos ou gratuitos, e são voltados principalmente aos jovens de baixa renda. As 
aulas são durante a semana e aos sábados, em horários variados, e alguns são 
voltados a exames específicos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Confira a lista dos cursinhos oferecidos em cada cidade e prazos de inscrição no site 
https://jornal.usp.br/universidade/cursinhos-pre-vestibulares-da-usp-estao-com-
inscricoes-abertas/  

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 
 
 

https://jornal.usp.br/universidade/cursinhos-pre-vestibulares-da-usp-estao-com-inscricoes-abertas/
https://jornal.usp.br/universidade/cursinhos-pre-vestibulares-da-usp-estao-com-inscricoes-abertas/

