
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 06 de 20/02/2019 

  

 

Mensagem: “O sol está dentro de cada um. Sorrir e acreditar em sí é o caminho para 

alcançar a luz e o brilho que irradia da própria existência e acalenta a crença em nós 

mesmos.” 

 

(Victor Hugo) 
  

GABINETE 
REUNIÕES DE TRABALHO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) 

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola e os Professores 
Mediadores Escolares e Comunitários (PMEC) das unidades escolares abaixo para a 
Reunião de Trabalho da Rede de Proteção de Sapopemba. Na reunião, serão 
apresentados os serviços do território de Sapopemba, as sínteses das pesquisas 
realizadas com alunos e docentes e definidas as ações em parceria com as escolas. 
Dia: 22/02/2019 (sexta-feira)  
Horário: 14h 
Local: Associação dos Amigos do Jardim Iva, Rua Dr Domingos Americana, 
514 (Próximo a UBS Jardim Grimaldi) - São Paulo/SP. 
➢ Aroldo – Arthur – Didio – República – Romeu – Joaquín – Jandyra – Jocelyn – 

Farão – Bindo – Emir – Liberato – Sansígolo – Shiro – Valdir – Victor – Juta VI.  
 
DIRETRIZES EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO 2019   

Conforme Portaria Conjunta EFAP/CGRH/CGEB s/nº, de 19-2-2019, Seção I – 
página 22, estão convocados os Diretores das escolas relacionados na lista (anexa) 
para dar prosseguimento ao evento Diretrizes Educacionais e Planejamento 2019. O 
critério adotado pela Secretaria para a seleção das escolas foram ser escolas de Ensino 
médio e com mais de 300 alunos.  
Datas: 25 e 26-02-2019  
Horário: 09h às 18h  
Local: Hotel Monte Real Resort - Rua São Paulo, 622, Centro, CEP 13940-000 - Águas 
de Lindóia - SP.  
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Público Alvo: Diretor de Escola, na impossibilidade do comparecimento, o Vice-
Diretor da Unidade Escolar. 
CLIQUE AQUI para acessar a lista de escolas relacionadas. 
 
CONFIRMAÇÃO DE DADOS DOS DIRETORES PARA REUNIÃO - “DIRETRIZES 
EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO 2019” 

Senhores Diretores, atentar aos Boletins EFAP a seguir:  
➢ Boletim EFAP nº 03/2019 sobre “Reunião de Trabalho - Diretrizes Educacionais 

e Planejamento 2019”. 
➢ Boletim EFAP nº 04/2019 sobre “Confirmação de dados dos diretores para 

Reunião de Trabalho: Diretrizes Educacionais e Planejamento 2019”. 
No Informativo nº 4 tem o passo a passo de como realizar o cadastro e quem 

pode representar a Unidade Escolar, sendo que a confirmação de dados deverá ser 
efetuada, pelos próprios gestores, entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2019. 

Solicitamos que, assim que realizada a confirmação, encaminhem à Assessoria 
no e-mail (delt4@educacao.sp.gov.br), o nome do participante pois necessitamos dar 
andamento nos tramites de diária e transporte. Em caso do indicado ser o Vice 
Diretor, o Diretor deverá justificar a impossibilidade de sua participação na Reunião 
de Trabalho. 
CLIQUE AQUI para acessar O Boletim EFAP nº 03 
CLIQUE AQUI para acessar O Boletim EFAP nº 04 
 
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 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
PROFESSOR EVENTUAL 
 

Solicitamos divulgar aos docentes da Unidade Escolar, a relação das escolas que 
necessitam de professores eventuais. O professor interessado deverá comunicar-se 
com a Unidade Escolar. 

 
 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/1-escolas-participantes-reunio-leste-4.pdf
mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/2-boletim_efap_n-3.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/3-boletim_efap_n-4.pdf
mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/4-cadastro-escolas-2019.doc
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Nome da Escola  Turno Nº docentes 

EE Prof Luzia de Queiroz e Oliveira Manhã 
Anos Finais/EM 

01 

EE Profa. Olga Marinovic Doro Manhã/Tarde 
Anos Iniciais 

01 

EE Prof. Orestes Rosolia Horário a definir 
Anos Finais/EM 

02 

  
 
Poderá atuar como docente eventual: 

• O docente categoria O com inscrição para 2019 – Leste 4, sem atendimento na 
atribuição e que esteja com contrato “V” – suspenso; 

• Docente com portaria “S”. 
• Docente cat "O" 2019 com contrato interrompido. 
• Docente candidato à contratação com inscrição 2019 - sem atendimento na 

atribuição; 
• Docente cat "O" 2019 com contrato interrompido. 

Sobre o assunto, reiteramos o disposto na Resolução SE 1, de 17-1-19 (DOE 18/01 
– p.27) 

Artigo 2º – Para o atendimento prioritário aos alunos, em sala de aula, todos os 
docentes que se encontrem designados como Vice Diretor de Escola e Professor 
Coordenador, bem como os docentes que atuam na Salas/Ambientes de Leitura 
ou Professor Mediador e Comunitário deverão, em sua unidade escolar de 
exercício, reger classe ou ministrar aulas, livres e/ou em substituição, a título 
eventual, que se encontrem disponíveis em virtude de inexistência de docente, 
até que as mesmas sejam atribuídas, ainda que não de sua habilitação, exceto 
a disciplina de Educação Física que exige habilitação específica. 
1º – Aos docentes readaptados não será aplicado o disposto no caput deste 
artigo. 
2º – Ao reger classe ou ministrar aulas, os docentes permanecerão designados 
e/ou vinculados à Salas/Ambientes de Leitura e como Professor Mediador e 
Comunitário, cumprindo as suas atribuições e sua carga horária de trabalho 
semanal, conforme disponibilidade, após o atendimento aos alunos em sala de 
aula. 
3º – Os docentes vinculados à Salas/Ambientes de Leitura e como Professor 
Mediador e Comunitário serão remunerados pelas aulas ministradas que 
excederem à sua carga horária, observado o limite da carga horária semanal 
da Jornada Integral de Trabalho Docente (40 horas semanais). 
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
ORIENTAÇÃO TÉCNICA – PROJETO ALUNO EM FOCO 

A Dirigente Regional de Ensino convoca 1 (um) Professor Coordenador, 1(um) 
Vice-diretor, 1 (um) Professor Mediador Escolar e Professores que atuam nas Salas de 
Leitura, das escolas de Anos Finais e Ensino Médio, para: 
Orientação Técnica: Projeto Aluno em Foco 
Data: 27/02/2019 (Quarta-feira) 
Horário: das 08h30min às 17h30min 
Local: Anfiteatro Gênesis – Diretoria de Ensino Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35. 
Atenção: as escolas que não possuem PC ou Vice-diretor deverão ter por 
representante, o Diretor. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO- PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue. 
Assunto: Planejamento Escolar 2019 
Data: 27/02/2019 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Diretoria de Ensino Região Leste 4 
Endereço: Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
Atenção: as escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou 
o Vice-Diretor. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO 
MÉDIO – PLANEJAMENTO 2019 

A Dirigente Regional de Ensino convoca 1 (um) Professor Coordenador de todas 
as escolas de Anos Finais e Ensino Médio para “Reunião de Trabalho: Planejamento 
2019”. 
Data: 28/02/2019 (quinta-feira) 
Horário: das 08h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico Leste 4 - Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
Atenção: as escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou 
o Vice-Diretor. 
 
VÍDEO INSTRUCIONAL DO GRÊMIO ESTUDANTIL – LESTE 4 

Segue o link do vídeo instrucional a ser apresentado aos alunos interessados 
em formar chapas e concorrer nas Eleições ao Grêmio Estudantil. Pedimos que a 
escola divulgue para todos os alunos e professor. Link: https://youtu.be/7dboTqjcJ-s. 
Atenciosamente, Comissão dos Colegiados Leste 4.  
 
 
 

https://youtu.be/7dboTqjcJ-s
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RESERVA TÉCNICA – LIVROS DIDÁTICOS – ANOS INICIAIS e FINAIS 
Tendo em vista que o número de livros didáticos, existentes nas Unidades 

Escolares, nem sempre se ajustam à demanda de um ano para outro, algumas escolas 
sempre precisam de reserva técnica. 

Por essa razão, solicitamos que nos informem a existência de reserva técnica 
de livros didáticos para os Anos Iniciais e Anos Finais, mesmo não sendo do PNLD mais 
atual, porém que estejam em perfeitas condições de uso, para Edna Correia no e-mail 
edna.andrulis@educacao.sp.gov.br.  
URGENTE - ESCOLAS QUE NECESSITAM DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ANOS 
INICIAIS e ANOS FINAIS 

A EE Romeu Montoro necessita de 35/40 livros de Língua Portuguesa, 
preferencialmente, da coleção Tecendo Linguagens para o 8º ano, ou outro título que 
possa ser disponibilizado. 

A EE Prof. Quintiliano José Sitrângulo necessita de livros da coleção Buriti mais 
Interdisciplinar, Editora Moderna para as disciplinas de Geografia, História e Ciências 
para todos os anos. 

Caso, haja alguma unidade escolar que possua exemplares para 
remanejamento, por favor, entre em contato com o Prof. Coordenador das referidas 
escolas. 
 
RETIRADA DE MATERIAL AMPLIADO – LER E ESCEVER E EMAI 
 Solicitamos que as escolas que possuam alunos com baixa visão que retirem no 
Núcleo Pedagógico (Avenida Waldemar Tietz, 850) os materiais com caracteres 
ampliados do Programa Ler e Escrever, e do EMAI, no dia da Reunião de 
Planejamento, munidos de nome completo e ano do(s) aluno(s). Em caso de dúvidas, 
entre em contato com a PCNP Juliana (Educação Especial) pelo telefone 2082-9757. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO ON-LINE: “AVALIAÇÃO TEXTUAL: ANÁLISES E PROPOSTAS” – DIA 20/02 

As inscrições para o curso on-line “Avaliação Textual: Análises e Propostas” 
estarão abertas somente no dia 20 de fevereiro de 2019, a partir das 10h (horário de 
Brasília). Para realizá-las, acesse: www.escrevendoofuturo.org.br. Público alvo: 
Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – anos finais e Ensino 
Médio em exercício nas escolas públicas do Brasil. Professores do Ensino 
Fundamental – anos iniciais também podem participar, caso tenham interesse no 
processo de ensino-aprendizagem de avaliação de textos. 
 
6ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – DIA 20/02 

Divulgamos o lançamento nacional da 6ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa, dia 20 de fevereiro de 2019. Acompanhe a transmissão ao vivo, a partir 
das 16h no site https://www.instagram.com/olimpiadalp/  ou busque diretamente no 
aplicativo o seguinte ID: @olimpiadalp. O Programa também atualiza semanalmente 

mailto:edna.andrulis@educacao.sp.gov.br
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.instagram.com/olimpiadalp/
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as novidades na página do Facebook e do Twitter. Acesse o site 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso para mais informações e 
novidades. 
 
PROJETO REDIGIR (USP) – INSCRIÇÕES ATÉ 23/02 
 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/. 
 
FEIRA DA IMUNIDADE E DA VACINA DO INSTITUTO BUTANTAN – DIAS 23/02 E 24/02 

O Instituto Butantan promove, nos dias 23 e 24 de fevereiro, a primeira Feira 
da Imunidade e da Vacina, que acontecerá nas dependências da instituição. Com 
entrada franca, a feira conta com atividades interativas para todas as idades, que 
ensinam a importância da vacinação e como as vacinas conseguem nos proteger 
contra vírus e bactérias que poderiam levar à morte. Local: Heliponto (gramado) do 
Instituto Butantan - Av. Vital Brasil, 1500 - das 10h às 16h. 

Mais informações no site http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/feira-da-
imunidade-e-da-vacina-instituto-butantan-explica-em-detalhes-como-vacinas-
protegem-o-corpo/.  
 
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.  
 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
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/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/feira-da-imunidade-e-da-vacina-instituto-butantan-explica-em-detalhes-como-vacinas-protegem-o-corpo/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/feira-da-imunidade-e-da-vacina-instituto-butantan-explica-em-detalhes-como-vacinas-protegem-o-corpo/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/feira-da-imunidade-e-da-vacina-instituto-butantan-explica-em-detalhes-como-vacinas-protegem-o-corpo/
http://www.obmep.org.br/
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JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2019 CATEGORIAS MIRIM E INFANTIL 
– inscrições até 15/03 

Informamos, que no período de 18/02/2019 a 15/03/2019 estarão abertas as 
inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo Categorias Mirim e Infantil 
2019. As inscrições deverão serem entregues no protocolo da D.E. Solicitamos aos 
diretores dar ciência por escrito aos professores de educação física da Unidade 
Escolar. 
 
PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 2019 

O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo 
do Estado de São Paulo, coordenado e executado pela Secretaria de 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Secretaria de 
Estado da Educação – SEE. Tem como objetivo proporcionar aos estudantes com 
idade entre 16 e 21 anos de idade, que estejam regularmente matriculados e com 
frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino estadual, sua 
primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, por meio 
de estágio remunerado. 

Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: 
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/, além de receber mais informações 
como dicas de entrevista, modelos de documentos e outros. 
Período de inscrições: 

• Alunos da 2ª série do Ensino Médio: até 31/12/2019. 

• Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019. 
 
GANHADORES CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2018 “BRASIL-ISRAEL: 
MÚSICA E DANÇA” 

A Diretoria de Ensino Leste 4 parabeniza a todos os colegas e alunos 
participantes das escolas que foram selecionados. Acesse o pôster para ver as escolas 
vencedoras no Estado de São Paulo. 
CLIQUE AQUI para acessar o Pôster 
 
MOBILIZAÇÃO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI 

Dia 15 de fevereiro foi marcado como o Dia D de Combate ao mosquito Aedes 
aegypti nas escolas estaduais. A intensão do Dia D era desenvolver atividades voltadas 
para a eliminação de possíveis criadouros do transmissor da dengue, chikungunya e 
do vírus zika. A Diretoria de Ensino Leste 4 parabeniza a todas as escolas que estão 
realizando todas as medidas necessárias de combate ao mosquito em suas unidades 
escolares, assim como a promoção de atividades de prevenção e intervenção, tanto 
dentro dos muros das escolas como fora, na comunidade.  
 
 
 

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/5-poster-obras-premiadas-concurso-wizo-2018.pdf
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PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA - NÚCLEO CABUÇU 
Estamos divulgando o convite do Parque Estadual da Cantareira - Núcleo 

Cabuçu - que inicia o agendamento de visitas do Programa de Educação Ambiental do 
primeiro semestre do ano letivo de 2019. Em anexo seguem a cartilha e o convite de 
agendamento, sendo a responsabilidade da escola em custear o transporte e lanche. 
CLIQUE AQUI para acessar o convite. 
CLIQUE AQUI para acessar a cartilha. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/6-carta-convite-2019-semestre1--n-cabuu.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/7-programa-de-uso-pblico-cartilha-professores-parque-cantareira.pdf

