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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 04 de 06/02/2019 

  

 

Mensagem: “Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas porque a 

gente não esquece. O que a memória ama fica eterno.” 

(Rubem Alves) 

 
 
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 de 06/02/19 com a relação das escolas que 
apresentam vagas de Professor Coordenador.  
 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – PARTICIPANTES DO MAIS ALFABETIZAÇÃO 

Para a continuidade das ações do Programa, informamos que as escolas 
participantes do Mais Alfabetização que reprogramaram recursos para 2019 devem 
iniciar as atividades com o Assistente de Alfabetização, a partir de março de2019.  

Conforme a Resolução nº 7, de 22/03/2018, a duração do programa para 2019 
é de 8 meses, sendo março, abril, maio e junho no primeiro semestre e agosto, 
setembro, outubro e novembro no segundo semestre.  
 
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO 2019 – ATUAÇÃO 2019 

Tendo em vista o disposto na Lei Complementar 1.164, de 04/01/2012, alterada 

pela Lei Complementar 1.191, de 28/12/2012, bem como o Decreto 59.354, de 

15/07/2013, Resolução SE 57, de 25/10/2016, Resolução SE 57, de 07/09/2018 e a 

Resolução SE 19, de 02/04/2015 a Dirigente Regional de Ensino da Região Leste 4 

comunica a abertura das inscrições para atuação em Regime de Dedicação Plena e 

http://kdfrases.com/frase/114670
http://kdfrases.com/frase/114670
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/1-edital-de-pc-2019-3.pdf
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Integral - RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral circunscritas à 

Diretoria de Ensino  Região Leste 4. 

Esse credenciamento tem o objetivo de preencher as vagas potencialmente 

existentes na E.E. Profa. Marisa de Mello na Disciplina Arte e Classe dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2019. 

CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Programa Ensino Integral. 
  
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 

A primeira atribuição durante o ano será realizada em 14/02/19, quinta-feira, 
às 9h na DER Leste 4, para tanto, a Comissão orienta: 
I.  Campo de Atuação Classe 

1. As classes disponíveis deverão ser encaminhadas online através do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAOsUptTwMQqh5dIvE4hpibcOBcDuhGdqwrKMKNPo

Eekr4g/viewform?usp=sf_link – até 17h30min de 11/02; 
2. Os docentes serão encaminhados por Ofício e entregues no Protocolo da DE – 

não protocolar (os formulários encontram-se disponíveis no site da DE – 
“atribuição”). 

II. Campo de Atuação Aula 
1. Saldos de aulas disponíveis e Ofícios de encaminhamento docente, 

acompanhados dos respectivos horários, deverão ser entregues no Protocolo - 
NÃO PROTOCOLAR, até 17h30min de 11/02 (IMPRETERIVELMENTE). 
A escola deverá se assegurar, por meio de Comunicado, de que as aulas/classes 

disponíveis para atribuição tenham sido oferecidas em nível de Unidade Escolar, a 
todos os docentes em exercício. Constatada a impossibilidade de atribuição em nível 
de UE, encaminhar o(s) saldo(s) para atribuição em nível de DE. 
         O saldo de aulas/classes será publicado em 12/02/19, no site da DE. 
          Informamos ainda que se encontra aberto até 08/02/19 CADASTRAMENTO 
(para docentes classificados em outra DE – efetivos, não efetivos, Cat O ativos e 
candidatos à contratação com inscrição 2019.) 
   
PROFESSOR COORDENADOR NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Solicitamos comunicar os docentes de que se encontra aberta a Inscrição para 
Professor Coordenador Núcleo Pedagógico – PCNP, período de 07 a 14/02/19. 
Local: Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4: 
Endereço: Rua Waldemar Tietz, 850, sala 12 (dos PCNP) 
Horário: das 8:30min às 12h e das 13:30min às 17h.  
O Edital encontra-se disponível no site da DE. 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
ORIENTAÇÃO PARA OS PRIMEIROS DIAS LETIVOS - CGEB/EFAP 2019 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/edital_credenciamento_pei.doc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAOsUptTwMQqh5dIvE4hpibcOBcDuhGdqwrKMKNPoEekr4g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAOsUptTwMQqh5dIvE4hpibcOBcDuhGdqwrKMKNPoEekr4g/viewform?usp=sf_link
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 Caros Gestores, com finalidade de orientar o início do ano letivo, no mês de 
fevereiro, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, está 
disponibilizando um conjunto de atividades para apoiar as Unidades Escolares na 
construção e acompanhamento dessa ação. 
 As ideias sugeridas têm como objetivo desenvolver atividades que promovam 
as habilidades consideradas necessárias à aprendizagem de cada estudante, na 
escola. 
CLIQUE AQUI para ter acesso a todo material (atualizado). Ou entrem no site 
https://drive.google.com/file/d/1BcF1I3YKV2rOIbzG6Lv1Du_3r6O6Qg3w/view.  
 As orientações estão divididas por segmento e área de conhecimento, 
portanto, todos os professores deverão recebê-lo e trabalhar a proposta em sala de 
aula, com o acompanhamento do Professor Coordenador. Pedimos também que se 
atentem somente ao material que é de interesse da Unidade Escolar. O Núcleo 
Pedagógico se encontra à disposição para quaisquer dúvidas. 
 
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. 
 
DIVULGAÇÃO 
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; 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/3-primeiros-dias-letivos-cgeb-2019-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BcF1I3YKV2rOIbzG6Lv1Du_3r6O6Qg3w/view
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– 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 comtemplam 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. 
  
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. 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 2019 – 
INSCRIÇÕES ATÉ 15/03 
 A 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) já está 
aberta para inscrições, que vão até dia 15 de março. A ficha de inscrição deverá ser 
preenchida pelas escolas apenas na página da olimpíada: http://www.obmep.org.br/. 
As provas da 1ª fase serão realizadas em 21/05. Em caso de dúvidas, contatar as 
PCNPs Teresinha (2082-9772), Camila (2082-9773) ou Angela.  
 
CURSINHOS PRÉ-VESTIBULARES DA USP 
 Os estudantes que planejam prestar vestibular em 2019 podem contar com a 
ajudar 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 

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://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://www.obmep.org.br/
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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/

