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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 09 de 13/03/2019 

  

 

Mensagem: “A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois, o amanhã 
pertence as pessoas que se preparam hoje.” 

(Malcolm X)  
 

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. 
 
➢ Hebraica – Adelaide – Adelino – Aroldo – Duprat – Talarico – Orlandi – 

João Sarmento – Ávila – Pq. Savoy – Aranha – Sapopemba – Nobreza – 
Victor.  

 

NÚCLEO DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR - NOM 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PURA 

Com o objetivo de subsidiar estudo e dar continuidade à implementação 
do Projeto PURA, informamos que a SEE/CISE está realizando um levantamento 
de dados relativos ao consumo de água e componentes do sistema 
hidrossanitário nas escolas da rede estadual de ensino abastecidas pelos 
mananciais hidrográficos da Sabesp.  

Sendo assim, encaminhamos às Unidades Escolares abaixo relacionadas, 
uma planilha referente ao levantamento de Componentes Hidrossanitário.  

Solicitamos aos Srs. Diretores, que realizem o levantamento e 
encaminhem a planilha preenchida, até o dia 15/03/2019, no e-mail do NOM 
(delt4nom@educacao.sp.gov.br). Caso a direção da escola não proceda a 
devolutiva até esta data, será excluída do projeto. 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/1-cadastro-escolas-2019.doc
mailto:delt4nom@educacao.sp.gov.br
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CLIQUE AQUI para acessar as orientações de preenchimento. 
CLIQUE AQUI para acessar a planilha de levantamento componentes 
Hidrossanitário. 
➢ Afonso Penna – Ashcar – Pedrosa – D. Bernardo – Didio – Emir – Lina –

Exército – Juta VI – Mignone – Inah – João Camargo – Jocelyn – Liberato –

Fragoso – Barone – Albergaria – Negreiros – Olga – República – São João – 

Sapopemba – Valdir – Victor – Victório – Wilfredo. 

 

NÚCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS       
BAIXA DAS GUIAS DE REMESSAS – SISTEMA SAESP II 

Lembramos aos Diretores e Responsáveis pela merenda, que assim que 
recebidos os produtos de Hortifrútis e Ovos, semanalmente, deverá ser 
providenciada a devida baixa no sistema SAESP II, da guia de remessa de cada 
produto, entregue ou não entregue. 

Informamos que estamos com 104 guias de remessa referente ao mês de 
FEVEREIRO que ainda não foi efetuada a devida baixa, solicitamos a Direção 
atenção quanto a esse procedimento, pois a DE que realiza o pagamento do 
fornecedor, e a falta dessa baixa impacta no atraso desse pagamento.  

Foi encaminhado por e-mail, em 12/03/2019, uma planilha, com o número 
das guias, para verificação e baixa no sistema SAESP II. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Camila ou Célia – 2082-9430 / 
2082-9432. 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DOS COLEGIADOS 
GRÊMIO ESTUDANTIL: POSSE 
 Agora que todas as escolas da rede já realizaram as Eleições de suas novas 
Diretorias Gremistas, é chegada a hora de celebrar, realizando uma Cerimônia 
de Posse destas novas Diretorias. Essa ação deve ocorrer, preferencialmente, no 
dia 14 de março (respeitando a data limite de 22/03) e são necessárias as 
evidências. 
 
GRÊMIO ESTUDANTIL – REGISTRO DA DIRETORIA GREMISTA JUNTO À LESTE 4  

Solicitamos que todas as escolas respondam ao questionário de Registro 
das Diretorias Gremistas de 2019, elaborado pela Diretoria de Ensino Regional 
Leste 4, clicando no link abaixo, impreterivelmente até o dia 22/03/2019. 

Lembramos ainda, que é necessário responder o Questionário das Eleições 
do Grêmio Estudantil que se encontra na Plataforma SED, disponível até a 
mesma data. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/2-orientaes-levantamento-componentes-hidrossanitrio.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/3-levantamento-componentes-hidrossanitrio_pura_mar_19_.xlsx
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➢ LINK PARA ESCOLAS DE ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cy
pMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQjlGSEFFMlpNVkpTOU9MS1oyWTRFVlMzWC4u  
 
➢ LINK PARA ESCOLAS DE ANOS INICIAIS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cy
pMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUM1JTUFNEOE9aSjdVUFpQOFpPRDlUVDQzUC4u  
  
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÃO DE TRABALHO PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – PLANO DE TRABALHO 2019 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Finais e Ensino Médio, para “Reunião de Trabalho: 
Plano de Trabalho 2019”. 
Data: 14/03/2019 (quinta-feira)  
Horário: 13h às 17h 
Local: Anfiteatro da Escola Estadual Professor Octacílio de Carvalho Lopes – 
Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
ASSUNTO: Plano de trabalho PC 2019, Acompanhamento, Acompanhamento e 
Orientações Gerais. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES DA SALA DE LEITURA 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores da Sala de Leitura, 
das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho, conforme segue: 
Data: 19/03/2019 (terça-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
➢ Hiroshima – Shiro – Octacílio – Rosolia – República.  

 
RETIRADA DE MATERIAL AMPLIADO – EMAI E LER e ESCEVER   
 Solicitamos aos responsáveis das 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, 
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 
ESTÁGIO CIEE – INSCRIÇÕES ATÉ 13/03 
 As inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível médio, 
técnico e superior em órgãos e entidades estaduais já estão abertas. A iniciativa 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQjlGSEFFMlpNVkpTOU9MS1oyWTRFVlMzWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQjlGSEFFMlpNVkpTOU9MS1oyWTRFVlMzWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUM1JTUFNEOE9aSjdVUFpQOFpPRDlUVDQzUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUM1JTUFNEOE9aSjdVUFpQOFpPRDlUVDQzUC4u


P á g i n a  | 4 

 

é feita pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento, com Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Os interessados 
devem se inscrever até 23h59 do dia 13 de março pelo portal do CIEE. A seleção 
é composta por uma única fase, com aplicação de prova objetiva, para avaliação 
de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos gerais. Outras informações 
podem ser obtidas no edital, disponível no mesmo site. Os valores da bolsa-
auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.800,89, com jornada de 4 ou 6 horas, de acordo 
com o órgão público e nível do curso.  
 Para mais informações, acesse o site https://portal.ciee.org.br/.  
 
DOCUMENTÁRIO “GRÊMIOS” – DIA 14/03 
 Divulgamos o documentário “Eleições”, fruto de uma longa e aprofundada 
investigação da cineasta dentro do universo político-escolar de um colégio da 
rede pública de São Paulo, promovido pelo Studio Riff, Paideia Filmes, Instituto 
Alana, Videocamp* e Olhar Distribuidora. 
 O documentário que acompanha 4 chapas concorrendo ao grêmio 
estudantil, com opiniões e visões de mundo diferentes, criam propostas, 
debatem estratégias de campanha e lutam por melhorias nas Escolas. Mostra a 
juventude construindo um processo democrático com base no diálogo e no 
respeito às diferenças por uma multiplicidade de vozes. É um filme urgente para 
retomarmos o diálogo e unir forças pela luta pela democracia, juventude, e 
educação pública de qualidade. 
 O documentário será lançado nos cinemas e na plataforma Videocamp 
(que permite a organização de exibições públicas e gratuitas) no dia 14 de março. 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 
2019 – INSCRIÇÕES ATÉ 15/03 

Informamos que, até dia 15 de março, as Unidades Escolares podem se 
inscrever para 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP). 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, até dia 15 de março, as Unidades Escolares podem se 
inscrever 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. 
 

https://portal.ciee.org.br/
http://www.obmep.org.br/
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CURSO ON-LINE “CAMINHOS DA ESCRITA” – INSCRIÇÃO DIA 21/03 
 As inscrições para o curso on-line “Caminhos da escrita” estarão abertas 
somente no dia 21 de março de 2019, a partir das 10h (horário de Brasília), no 
site www.escrevendoofuturo.org.br. Público alvo: Professores de Língua 
Portuguesa dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em exercício 
nas escolas públicas do Brasil. Mais informações e inscrição no site 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/.  
 
ENCONTRO PARA PROFESSORES ‘O SAGRADO NA ARTE MODERNA BRASILEIRA’ 
– DIA 30/03 
 O Encontro para professores promovido pelo Museu de Arte Sacra de São 
Paulo, em parceria com a Ação Educativa do Museu, que acontece no dia 30 de 
março, das 10h às 18h. O evento é gratuito e para se inscrever é preciso 
preencher o formulário de inscrição no site 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcm_cV-
sOhVFrcNFHBC5bVntfDWKsfBoqlDNV1xcnuUe9Lg/viewform . 
 A proposta do encontro é que os participantes sejam estimulados a refletir 
sobre as diferentes percepções do sagrado na arte a partir da visita à exposição 
temporária "O Sagrado na Arte Moderna Brasileira" em contraponto ao acervo 
de longa duração do Museu. Além de estimular os princípios da alteridade e do 
respeito à diversidade religiosa no âmbito escolar.  
 Mais informações no site http://museuartesacra.org.br/encontro-para-
professores-o-sagrado-na-arte-moderna-brasileira/. 
 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO) – INSCRIÇÕES ATÉ 12/04 
 A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado 
exclusivamente para os estudantes do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª série) da rede 
pública do Estado de São Paulo para incentivar o ingresso nos cursos de 
graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas disciplinas que 
compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao ensino 
superior. A competição faz parte do programa Vem pra USP!  
 A primeira fase da prova é online com 18 testes de múltipla escolha (entre 
22/04 e 26/04). Os que tiverem o melhor desempenho nessa etapa avançam 
para a segunda fase, que é presencial, e inclui 45 testes (dia 06/06). A prova é na 
escola onde o aluno está matriculado. As inscrições vão até dia 12/04, às 12h, no 
site https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/. Os 
candidatos precisarão de CPF para se cadastrarem na Competição. 
 Para mais informações, acesse o site https://www.fuvest.br/cuco-
competicao-usp-de-conhecimentos/.  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) – CURSOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO – INSCRIÇÕES ATÉ 14/04 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcm_cV-sOhVFrcNFHBC5bVntfDWKsfBoqlDNV1xcnuUe9Lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcm_cV-sOhVFrcNFHBC5bVntfDWKsfBoqlDNV1xcnuUe9Lg/viewform
http://museuartesacra.org.br/encontro-para-professores-o-sagrado-na-arte-moderna-brasileira/
http://museuartesacra.org.br/encontro-para-professores-o-sagrado-na-arte-moderna-brasileira/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
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 A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o 
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), divulga o edital para seleção de 
alunos para os cursos de Especialização - modalidade a distância - em As Áfricas 
e suas Diásporas; Bullying, Violência, Preconceito e Discriminação na Escola; 
Educação em Direitos Humanos; Ensino de Filosofia no Ensino Médio; 
Informática em Saúde; Literaturas de Língua Portuguesa. Identidades, Territórios 
e Deslocamentos e em Saúde Indígena. 
 O período de inscrição acontece do dia 14/3 até dia 14/4 de 2019. O 
candidato, deve possuir formação de nível superior, em nível de graduação, em 
curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), deverá preencher 
completamente o formulário de inscrição somente via on-line. Mais informações 
sobre o edital, ementa dos cursos, inscrições e datas no site 
http://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/3752-uab-unifesp-divulga-
edital-para-cursos-de-especializacao.  
  
ILUSTRAÇÃO COMO PORTA PARA O MUNDO: 50 ANOS DA MOSTRA DE 
ILUSTRADORES DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL DE BOLONHA 
 O Sesc Itaquera realizará um bate-papo com professores, coordenadores 
e diretores sobre sua próxima exposição “A ilustração como porta para o mundo:  
50 anos da mostra de ilustradores da feira do livro infantil e juvenil de Bolonha” 
(em cartaz de 04/05 a 28/07). 
 O bate-papo será realizado dia 24/04, das 14h às 17h, no próprio Sesc 
(Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000), com a presença de 
Dolores Prades (curadora da exposição) e Valquíria Prates (consultora 
responsável pela formação da equipe do serviço educativo). Na ocasião, serão 
apresentados o conceito, as obras e os artistas da exposição, bem como, a 
pertinência da ilustração na formação de leitores, sobretudo infantojuvenil.  
 Para mais informações, acesse o site 
https://www.sescsp.org.br/unidades/6_ITAQUERA/#/uaba=programacao#/fdat
a=id%3D6.  
 
INSTITUTO PROA - INSCRIÇÕES ABERTAS 2019 
 O PROA é uma ONG que oferece um curso profissionalizante em auxiliar 
administrativo para jovens entre 17 e 19 anos que moram na grande São Paulo 
e estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio na rede pública de 
ensino. O curso é voltado para jovens com renda familiar de no máximo um 
salário mínimo e meio por pessoa e é 100% gratuito. 
 O PROA selecionará 320 jovens para ganhar bolsas de estudos, além de 
uniforme e vale transporte disponibilizados de forma totalmente gratuita para 
os aprovados. As inscrições iniciaram dia 11/03 no site 
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa. As aulas acontecerão no Senac 

http://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/3752-uab-unifesp-divulga-edital-para-cursos-de-especializacao
http://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/3752-uab-unifesp-divulga-edital-para-cursos-de-especializacao
https://www.sescsp.org.br/unidades/6_ITAQUERA/#/uaba=programacao
https://www.sescsp.org.br/unidades/6_ITAQUERA/#/uaba=programacao
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
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Francisco Matarazzo - Av. Francisco Matarazzo, 249, Água Branca - Próximo ao 
metrô Barra Funda, a partir de julho de 2019. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner Institucional. 
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação Institucional. 
 
CURSO INTENSIVO DA ESCOLA DE GOVERNANÇA DA INTERNET NO BRASIL – 
INSCRIÇÃO ATÉ 28/04 
 Promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e pelo Núcleo 
de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o Curso Intensivo da Escola 
de Governança da Internet no Brasil, que acontece de 7 a 12 de julho, em São 
Paulo, aprofundará o conhecimento sobre Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais e outras temáticas, como questões éticas em aplicações de inteligência 
artificial, privacidade e segurança, algoritmos, conceitos e contextos sobre o 
funcionamento da Internet no Brasil. 
 As inscrições gratuitas serão até 28 de abril pelo site 
https://egi.nic.br/curso-intensivo-egi/. Para participar do processo seletivo 
preencha o formulário pelo site, envie seu currículo e um texto de uma página, 
em português, sobre temas relacionados à governança da Internet dentro da sua 
área de atuação. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES DO ESTADO 
DE SÃO PAULO – INSCRIÇÕES ABERTAS MARÇO 

• Programa Formação pela Escola – período de março e abril. 
 Mais informações no site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efap/in%EDcio.aspx. 
 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/4-af_arte_processo-seletivo_proa.png
https://drive.google.com/open?id=1sKdbRwP6NqSwudNskCYcsmKxGmFGYhB8
https://egi.nic.br/curso-intensivo-egi/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/efap/in%EDcio.aspx

