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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 05 de 13/02/2019 

  

 

Mensagem: “A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de 

fazer coisas novas; homens que sejam criadores, inventores, descobridores.” 

 

(Jean Piaget) 

  

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2019 

Solicitamos aos Senhores Diretores que preencham o CADASTRO de atualização 
da Unidade Escolar e encaminhem à Assessoria do Gabinete, no e-mail 
delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
CLIQUE AQUI para acessar o formulário. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
CREDENCIAMENTO 2019 – ATUAÇÃO 2019 

Lembramos que, até dia 14/02/2019, se encontra aberto o credenciamento 

para 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 com atuação em Regime de Dedicação 

Plena e Integral – RDPI. 

CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Programa Ensino Integral. 
  
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 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/1-cadastro-escolas-2019.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/2-edital-de-pc-2019.doc
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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 13/02/19 com a relação das escolas que 
apresentam vagas de Professor Coordenador.  
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
BOLETIM DO GRÊMIO ESTUDANTIL – FEVEREIRO 2019 
 É com muita felicidade que compartilhamos com vocês a 3º edição do Boletim 
Grêmio Estudantil – Fevereiro de 2019. O Boletim é um canal de comunicação direto 
com o estudante, onde divulgamos as ações da Secretaria e outras informações 
educacionais; sugestões de pautas, propostas, orientações e as boas práticas dos 
Grêmios; e outros assuntos de interesse dos estudantes. 
 Lembramos que o Boletim é mensal e para divulgação aos gestores escolares, 
que devem divulgá-lo em sua escola. É de vital importância que o protagonismo 
juvenil e a gestão democrática sejam efetivos nas escolas. Estamos sempre abertos a 
sugestões através do e-mail: boletimgremio@educacao.sp.gov.br. Desde já 
agrademos a colaboração! 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Mensal de Fevereiro. 
 
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;  
– 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;  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/3-edital_credenciamento_pei.doc
mailto:boletimgremio@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/4-boletim-do-grmio-estudantil-fevereiro-2019.pdf


P á g i n a  | 3 

 

– 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 19 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. 
 
INSCRIÇÕES - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
(OBMEP) 2019  
 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 
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/.   
 
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. 
 

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/
http://www.obmep.org.br/
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/
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
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INSCRIÇÕES - PROJETO REDIGIR (USP)  
 Os interessados em participar do Projeto Redigir podem realizar as inscrições 
para o curso de Comunicação e Cidadania com ferramentas da Língua Portuguesa. O 
curso, oferecido pela Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA), tem duração de 
um semestre. Com ele, os alunos podem conhecer conceitos de gramática e redação, 
além de debates sobre temas atuais. O intuito é tornar a comunicação cotidiana mais 
eficiente. Os encontros duram cerca de 3 horas e acontecem semanalmente na 
própria Universidade com possibilidade de turmas durante a semana e aos sábados.   
 O curso é voltado para jovens e adultos, que tenham concluído o Ensino 
Fundamental e não tenham estudado em universidades públicas. A idade mínima 
para a inscrição é 16 anos e não há idade limite. Para participar, os interessados 
devem comparecer à ECA nos dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro e preencher uma 
ficha de inscrição. Quem já participou e concluiu o curso do Projeto Redigir poderá se 
inscrever novamente este semestre para ingressar no Módulo II. 
 Para mais informações sobre a inscrição, documentos necessários e outras 
informações, acesse o site do projeto https://projetoredigirecausp.wordpress.com/ 
ou o site da notícia http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/ensino-medio/usp-
oferece-curso-gratuito-sobre-comunicacao-cotidiana-mais-eficiente/. 
 
SERVIDORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PODEM BAIXAR PACOTE OFFICE 
GRATUITO 
 Todos os servidores da rede têm acesso gratuito ao Pacote Office 365 Pro Plus 
(Word, PowerPoint, Excel e outras ferramentas). O benefício é oferecido pela 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo em parceria com a Microsoft e o 
Google, que disponibiliza a instalação em até cinco dispositivos com o e-mail 
institucional @educacao.sp.gov.br ou @professor.educacao.sp.gov.br. Quem ainda 
não possui o endereço eletrônico, é necessário criar uma conta na Secretaria Escolar 
Digital (SED). 
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Instalação. 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 
 
 

https://projetoredigirecausp.wordpress.com/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/ensino-medio/usp-oferece-curso-gratuito-sobre-comunicacao-cotidiana-mais-eficiente/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/ensino-medio/usp-oferece-curso-gratuito-sobre-comunicacao-cotidiana-mais-eficiente/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/5-manual-para-instalar-office-365.pdf

