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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 07 de 27/02/2019 

  

 

Mensagem: Como a medicina, a educação é uma arte. E arte é algo de muito mais 
complexo e de muito mais completo que uma ciência. 

 

(Anísio Teixeira)  

 

 

GABINETE 
CALENDÁRIO ESCOLAR 

Lembramos aos Srs. Diretores que o preenchimento do Calendário Escolar na 
Plataforma Secretaria Escolar Digital – SED, encontra-se disponível para 
preenchimento; neste sentido, o Calendário Escolar deverá ser elaborado pelo 
Conselho de Escola e inserido na plataforma “Secretaria Escolar Digital” até o dia 
28/02/2019.  

Após ser aprovado pelo Diretor de Escola, na SED, o Supervisor de Ensino fará 
a análise e ratificação do documento que será encaminhado para homologação da 
Dirigente Regional de Ensino. 
 
 
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. 
 

Nome da Escola  Turno Nº docentes 

EE Exército Brasileiro Manhã/tarde 01 Educação Física 
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

mailto:edna.andrulis@educacao.sp.gov.br
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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.  
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO PARA PROFESSORES DE INGLÊS DA REDE PÚBLICA (ENGLISH ACCESS 
MICROSCHOLARSHIP FOR TEACHERS)  
 A Associação Alumni, um Centro Binacional Brasil-Estados Unidos em São Paulo 
(www.alumni.org.br), tem o prazer de anunciar que, em 2019, oferecerá o Curso 
Access Microscholarship for Teachers, curso de dois semestres para Professores de 
Língua Inglesa da Rede Estadual.  
 O curso English Access Microscholarship for Teachers será oferecido em 
parceria com a Embaixada dos EUA e ministrado por professores da Associação 
Alumni com alta qualificação e vasta experiência.  
 Serão oferecidas dezoito (18) bolsas integrais, que incluem as aulas presenciais, 
atividades em componente online, sessões de imersão em inglês, material didático e 
subsídio para transporte.  
Mais informações seguem abaixo:  
Curso: English Access Microscholarship for Teachers  
• Duração: um ano 
• Carga-horária: 133h (anuais) de aula no formato presencial  
• Dias: Sextas-feiras, período da manhã  
• Horário: 9h00 às 12h30  
• Local: Alumni- Unidade Jardins – Rua Padre João Manoel, 319  
• Início: 28/03 de março de 2019  
Critérios para Inscrições:  
• ser professor regente de língua inglesa  
• ter entre 17 e 30 anos de idade  
• ter até 5 (cinco) anos de experiência como professor de inglês 
• ter proficiência em inglês em nível básico (A1/A2, de acordo com o CEF – Quadro 
Comum Europeu)  
• comprometer-se a frequentar o curso até o final do ano letivo (dois semestres)  
 Para inscrever-se, envie um e-mail para: accessforteachers@alumni.org.br com 
o assunto ‘Interesse Curso Access for Teachers’. No e-mail, informe seu nome 
completo, o nome da escola onde trabalha 8 (professores regentes de inglês somente) 
e seus números de telefone. Após recebermos sua mensagem, entraremos em 
contato para informar o procedimento para que você faça o teste de classificação. 
Para mais informações, entrar em contato com o PCNP Sabino pelo telefone 2082-
9774. 
 

https://youtu.be/7dboTqjcJ-s
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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.  
 
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 ser entregues no protocolo da D.E. Solicitamos aos 
diretores dar ciência por escrito aos professores de educação física da Unidade 
Escolar. 
 
PROJETO LABORATÓRIO ABERTO (INSTITUTO DE QUÍMICA - USP) – AGENDA DE 
MARÇO 
 As oficinas do projeto Laboratório Aberto já se encontram em aberto para 
agendamento. O Laboratório Aberto é um espaço oferecido a professores e alunos do 
ensino fundamental (8º e 9º ano) e médio para que tenham a oportunidade de 
realizar, elaborar e discutir experimentos que possam ser úteis no processo de 
ensino-aprendizagem e de divulgação científica. 
 Os atendimentos serão de terça-feira pela manhã e quinta-feira à tarde. As 
datas disponíveis se encontram no site 
http://gepeqiqusp.wixsite.com/gepeq/laboratrio-aberto. Neste semestre, serão 
oferecidas duas oficinas: "Polímeros em nosso dia a dia" (nova) e "Água & Vida". O 
agendamento é feito exclusivamente por telefone (11) 3091-3829 e é gratuito. Em 
caso de dúvidas, entrar em contato com o PCNP Rodrigo pelo telefone 2082-9756. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner. 
(09 - Projeto Laboratório aberto) 
 
6ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – INSCRIÇÕES ATÉ 30/04 
 Após o lançamento nacional da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, 
dia 20 de fevereiro de 2019, as inscrições podem ser realizadas no site 
https://www.escrevendoofuturo.org.br até dia 30/04/2019. “O lugar onde vivo” é o 
tema das produções. Nesta 6ª edição, a premiada escritora mineira, Conceição 
Evaristo, é a grande homenageada. Podem participar professores da rede pública e 
seus alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Para 
mais informações, entrar em contato com a PCNP Jacqueline pelo telefone 2082-
9754. 
 

http://www.obmep.org.br/
http://gepeqiqusp.wixsite.com/gepeq/laboratrio-aberto
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/02/1-projeto-laboratrio-aberto.jpg
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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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. 
 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/

