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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 11 de 27/03/2019 

  

 

 

Mensagem: “Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar 
nele. É usar o que pensamos para nos transformar no que somos.”  

 
(Augusto Cury)  

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
VAGA CONTRATO EVENTUAL  

Informamos que a EE Jozineide Pereira Gaudino possui 1 vaga para 
abertura de contrato de eventual PEB II, para professores com cadastro na 
Diretoria de Ensino Leste 4. 
➢ Atribuição: 2ª feira, 01 de abril, às 9h30min na Unidade Escolar. 

 
COMISSÃO DOS COLEGIADOS 
GRÊMIO ESTUDANTIL – REGISTRO DA DIRETORIA GREMISTA JUNTO À LESTE 4 
– PRAZO PRORROGADO 
 Solicitamos que todas as escolas respondam ao questionário de Registro 
das Diretorias Gremistas de 2019, elaborado pela Diretoria de Ensino Região 
Leste 4, clicando no link abaixo, impreterivelmente até o dia 29/03/2019.  
 Lembramos ainda, que é necessário responder o Questionário das Eleições 
do Grêmio Estudantil que se encontra na Plataforma SED, disponível até a 
mesma data. 

• 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  
 

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
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
COMUNICADO URGENTE – ALERTA DE FRAUDE 
Prezado Gestor,  

Informamos que, para todos os fins, pessoas não autorizadas, e agindo de 
má-fé, estão se utilizando do nome de servidores da Diretoria, em especial, do 
Núcleo Pedagógico, para oferecer serviços, coletar dados e vagas de emprego. 

Esclarecemos que não atuamos desta forma, sendo que todas as 
informações, recursos materiais, contatos e ações são realizados por pessoas 
pertencentes ao quadro de funcionários do Núcleo pedagógico e, neste sentido, 
reiteramos: a Diretoria de Ensino e o Núcleo Pedagógico apenas emitem 
comunicados, informações e solicitações via e-mail institucional ou 
presencialmente, após contato prévio com a unidade escolar. 

Pessoas ou empresas que estejam usando indevidamente o nome do 
Núcleo Pedagógico via internet, telefone ou pessoalmente, são ilegítimos e 
fraudulentos. Orienta-se que para quaisquer contatos neste sentido, certifique-
se de sua efetiva representatividade, solicitando o crachá funcional e 
confirmando dados pessoais.   

Ressalta-se ainda que não exigimos qualquer tipo de valor monetário 
como condição para a concessão de préstimos, serviços ou vagas a nenhuma 
unidade escolar, sendo que tais fatos devem ser notificados à Diretoria de Ensino 
imediatamente. 
 
REUNIÕES DE TRABALHO 
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GUIAS DE 
TRANSIÇÃO 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Finais e Ensino Médio, para “Reunião de Trabalho: 
Guias de Transição”. 
Data: 28/03/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 8h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 

Observação: caso seja possível, pedimos que o Professor Coordenador 
traga um notebook para realizar as atividades propostas. Pedimos também para 
que o mesmo traga, caso a Unidade Escolar possua, o Guia de Transição impresso 
(áreas de Ciências Humanas e/ou Ciências da Natureza). 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CATEGORIAS MIRIM E INFANTIL 2019 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca, nos termos do artigo 12 da 
Resolução SE nº 62 DE 11-12-2017, combinada com a Resolução Conjunta 
SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1 de 22-3-2013, os professores regularmente inscritos nos 
Jogos Escolares do Estado de São Paulo, para participarem de Orientação Técnica 
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de Educação Física sobre Congresso Técnico das Categorias Mirim e Infantil da 
Etapa I dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. 
Data: 02/04/2019 (terça-feira) 
Horário: das 8h30min às 14h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
PROFESSORES COORDENADORES – TRABALHANDO COM ALUNOS PÚBLICO-
ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores, 
das escolas relacionadas abaixo, para “Reunião de Trabalho: trabalhando com 
alunos Público-alvo da Educação Especial”. 
➢ Negreiros – Duprat – Mignone – Adelaide – Antenor – Glicério – Pilar – 

Fragoso – Juta VI – Nobreza – Jozineide – Pedrosa.  
Data: 05/04/2019 (sexta-feira)  
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 

Observação: pedimos para que tragam as atas de ATPC de 2018 e 2019 
para realizar a discussão. Caso o Professor Coordenador não puder comparecer, 
o Vice-Diretor deverá representá-lo. 
 
REUNIÕES CAPS 
CAPS SAPOPEMBA – DISCUSSÃO SOBRE AUTISMO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores das 
escolas a seguir para Reunião de Discussão sobre o Autismo, promovido pelo 
Caps Sapopemba. 
➢ Arthur – Shiro – Sapopemba – Aroldo – Didio – Joaquín – Farão – Bindo –

Emir – República – Jandyra – Liberato – Romeu – Valdir – Victor – Juta IV. 
Data: 02/04/2019 
Horário: das 10h às 12h 
Local: Caps Sapopemba - Rua David de Melo Lopes, 122 - Vila Cardoso Franco 
 
CAPS SAPOPEMBA – FÓRUM DAS ESCOLAS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores das 
escolas a seguir para a Reunião do Fórum das Escolas – Discussão de Caso. 
Pedimos para que o mesmo traga o relatório do aluno, mencionado no e-mail já 
encaminhado para a Escola.  
➢ Arthur – Shiro – Sapopemba – Aroldo – Didio – Liberato – Victor. 

Data: 02/04/2019 
Horário: das 8h às 10h 
Local: Caps Sapopemba - Rua David de Melo Lopes, 122 - Vila Cardoso Franco 
 
CAPS CIDADE LÍDER – TECENDO SAÚDE 
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 A Dirigente Regional de Ensino convoca o Professor Coordenador da E.E. 
Eng. Otávio Marcondes Ferraz para Reunião Tecendo Saúde - Discussão de Caso. 
Pedimos que o mesmo traga o relatório do aluno, mencionado no e-mail já 
encaminhado para a Escola. 
Data: 04/04/2019 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Caps Infantojuvenil II Cidade Líder - Rua Aquino Fonseca, 117 - Vila 
Aricanduva. 
 
URGENTE - ESCOLAS QUE NECESSITAM DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ANOS 
INICIAIS e ANOS FINAIS  
 A EE Lourenço Zanelatti necessita de 30/40 livros de Ciências para todos 
os anos do Ensino Fundamental Anos Finais, principalmente do 9º ano, podendo 
ser de qualquer coleção ou editora. 
 Caso, haja alguma unidade escolar que possua exemplares para 
remanejamento, por favor, entre em contato com o Prof. Coordenador da 
referida escola.  
 
QUADRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2019 
 Solicitamos que todas as unidades escolares preencham o quadro de 
educação especial, do link a seguir, se atentando que cada escola tem o seu 
próprio quadro. O aluno só poderá ser indicado no quadro quando cadastrado 
na SED.  

Prazo de preenchimento até dia 05 de abril de 2019.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP de Educação Especial 

Juliana pelo telefone 2082-9757. 
https://seesp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delt4npe_educacao_sp_gov_br/Ei6McoogTr
9AtNWWCIwZCZUBVbpP9EqSUCl1hinOhBWVHw?e=XWXAWx  
 
RETIRADA DE MATERIAL AMPLIADO – LER E ESCEVER E EMAI  
 Solicitamos às 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 
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 

https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delt4npe_educacao_sp_gov_br/Ei6McoogTr9AtNWWCIwZCZUBVbpP9EqSUCl1hinOhBWVHw?e=XWXAWx
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delt4npe_educacao_sp_gov_br/Ei6McoogTr9AtNWWCIwZCZUBVbpP9EqSUCl1hinOhBWVHw?e=XWXAWx
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delt4npe_educacao_sp_gov_br/Ei6McoogTr9AtNWWCIwZCZUBVbpP9EqSUCl1hinOhBWVHw?e=XWXAWx
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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: das 9h às 12h30min  
• Local: Alumni- Unidade Jardins – Rua Padre João Manoel, 319  
• Início: 28 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 (professores regentes de inglês 
somente) e seu número de telefone. Após recebida a mensagem, entrarão em 
contato para informar o procedimento para o interessado fazer o teste de 
classificação. Para mais informações, entrar em contato com o PCNP Sabino pelo 
telefone 2082-9774. 
 
CURSO DE EXTENSÃO: CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS COM O USO DO 
SOFTWARE GEOGEBRA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA (UFABC) 
 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Universidade Federal do 
ABC divulga as inscrições para o Curso de Extensão: Construções Geométricas 
com o uso do software GeoGebra para a Educação Básica. O presente curso tem 
por objetivo geral oportunizar ao participante a exploração, elaboração e 
discussão de situações de construções geométricas de figuras planas e espaciais 
com uso do software GeoGebra, assim como a avaliação das possibilidades para 
a Educação Básica. 
Público-alvo: professores de matemática. 
Carga Horária: 24 horas.  

mailto:accessforteachers@alumni.org.br
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Inscrições: até dia 27 de março de 2019.  
Período: Os encontros serão de 04/04 a 27/06.  

Para inscrições, ementa e informações complementares, acesse o site 
http://proec.ufabc.edu.br/.  
 
CURSO ON-LINE: “SEQUÊNCIA DIDÁTICA: APRENDENDO POR MEIO DE 
RESENHAS”  
 As inscrições para o curso on-line “Sequência didática: aprendendo por 
meio de resenhas” estarão abertas somente no dia 04 de abril de 2019, a partir 
das 10h (horário de Brasília). Para realizá-las, acesse: 
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. 
 
EVENTO ARDUINO DAY 2019  
 A Prefeitura de São Paulo, por meio do Programa Fab Lab Livre SP, vai 
celebrar o dia do Arduino, com mais de 20 oficinas, workshops e debates sobre 
as mais diferentes abordagens para o uso do Arduino. Dentre as oficinas e 
debates, temas como “Inteligência Artificial: futuro do trabalho”; “Arte e 
Tecnologia” e “Educação, Criação e Tecnologia” serão abordados. Além do grupo 
organizador Fab Lab Livre SP, outros parceiros estarão presentes, como 
Hardware Livre da USP, Lab das Minas, Woman in Blockchain, FATECs e IFSP de 
Guarulhos. 
 O evento acontecerá dia 06 de abril de 2019, das 10h às 20h, no Centro 
Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso – São Paulo/SP). Inscrições 
grátis no site https://www.sympla.com.br/arduinodaysp19__470240.  
 
PESQUISA “DESAFIOS DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: QUAL A ESCOLA DA 
ATUALIDADE?” (PUC-SP) – PREENCHIMENTO ATÉ 19/04 
 A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), por meio do seu Grupo de 
Cooperação Técnica e Pesquisa (GCTEC), vem apoiando iniciativas de pesquisas 
que possam contribuir para a melhoria da qualidade das ações formativas por 
ela ofertadas. 
 Para isso, contamos com a participação dos professores, professores 
coordenadores, diretores, supervisores e dirigentes de ensino para responder o 
questionário que faz parte de uma pesquisa gerida pelo Departamento de 
Educação: Psicologia da Educação da PUC/SP, intitulada “Desafios da escola 
contemporânea: qual a escola da atualidade?”. 
 Para participar, acesse o link 
https://www.onlinepesquisa.com/s/ba51d55.  
Prazo de preenchimento: até dia 19 de abril de 2019.  

http://proec.ufabc.edu.br/
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.sympla.com.br/arduinodaysp19__470240
https://www.onlinepesquisa.com/s/ba51d55
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Importante: não serão divulgados quaisquer dados que permitam 
reconhecer o respondente. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim da EFAP. 
 
CURSO ESCOLA AVANÇADA DE ENGENHARIA MECATRÔNICA (USP) 
 A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para o 
tradicional curso “Escola Avançada de Engenharia Mecatrônica”, que acontece 
entre os dias 30 de junho a 07 de julho e é direcionado a alunos da 3ª série do 
Ensino Médio ou Técnico ou alunos já formados no Ensino Médio, mas que não 
ingressaram no ensino superior.  
 O objetivo do curso é oferecer, durante o período de férias, uma 
introdução da universidade e suas possibilidades de atuação aos alunos. A 
inscrição termina dia 21 de abril de 2019. Para mais informações e inscrição, 
acesse o site http://www.petmecatronica.poli.usp.br/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
ZAYED SUSTAINABILITY PRIZE – INSCRIÇÕES ATÉ 30/05 
 Em 2008, os líderes dos Emirados Árabes Unidos lançou o Prêmio Zayed 
Future Energy. O Prêmio foi criado com o objetivo de incentivar e fortalecer a 
inovação em energias renováveis e honrar o legado de nosso fundador, o 
falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que era um ávido defensor da 
importância do crescimento e desenvolvimento sustentáveis. 

Com base em 10 anos de sucesso como o Zayed Future Energy Prize, o 
Prêmio Zayed da Sustentabilidade agora apoia soluções de todo o espectro de 
sustentabilidade para um impacto mais amplo. 
 Os projetos desta edição deverão ser baseados em três critérios - impacto 
(resultados significativos e tangíveis na qualidade de vida das pessoas); inovação 
(características que visam mudar o status quo da comunidade, que apresente 
potencial para catalisar oportunidades que terão impactos positivos e 
promovam mudanças transformadoras); e inspiração (potencial para ampliar os 
resultados do projeto ao longo do tempo e a capacidade de inspirar o 
desenvolvimento de outras iniciativas) - e em cinco categorias: Saúde, 
Alimentos, Energia, Água e Escolas de Ensino Médio em todo o mundo (Global 
High School). 
 As escolas da rede estadual de ensino estão convidadas a participar da 
categoria Escolas de Ensino Médio em todo o mundo, que envolve estudantes 
do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, entre 11 a 19 anos, por 
meio da proposição de projetos que possam ser implementados dentro de 12 
meses a 24 meses, com resultados tangíveis nas áreas de energia sustentável, 
água, alimentos e saúde e que propiciem impactos educacionais positivos, 
contribuindo com a melhoria da aprendizagem e qualidade da educação.   

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/1-boletim_efap_2019_n18.pdf
http://www.petmecatronica.poli.usp.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/2-edital-processo-seletivo-eaem-2019.pdf
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 Lembramos que todo o processo de inscrição e participação deverá ser em 
inglês. Para mais informações sobre o prêmio, as inscrições e os parâmetros para 
a participação das escolas, acesse os sites: 

• https://zayedsustainabilityprize.com/en (site oficial); 

• https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-
schools (escolas globais); 

• https://entry.zayedsustainabilityprize.com/?_ga=2.145721584.57249911
1.1553624070-1119211304.1553624070 (portal de inscrição e 
informações). 

CLIQUE AQUI para acessar o Folheto do Prêmio. 
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação do Prêmio.  
 
6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ  
 A 6ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com inscrições 
abertas até 17 de junho, somente pelo site 
https://respostasparaoamanha.com.br/. O prêmio Respostas para o Amanhã é 
uma iniciativa da Samsung, com coordenação geral do CENPEC - Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.  
 A premiação, de abrangência nacional, busca estimular e divulgar projetos 
de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por 
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, sob coordenação de um 
professor das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática, acessando os 
conteúdos curriculares na busca de soluções capazes de resolver os problemas 
identificados nas comunidades onde vivem. Os professores das outras áreas 
podem atuar como parceiros do projeto. 
            Mais informações sobre a participação, inscrição e prêmios, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
DESAFIO DE VOLTA ÀS AULAS: POLUIÇÃO PLÁSTICA - MARES LIMPOS (ONU 
MEIO AMBIENTE)  
            Informamos que a ONU Meio Ambiente convida as escolas brasileiras a 
participarem do Desafio de Volta às Aulas: Poluição Plástica - Mares Limpos, que 
consiste em uma mobilização global para reduzir o uso de plásticos descartáveis 
nas escolas e contribuir para combater a poluição plástica dos oceanos. Essa 
iniciativa faz parte da campanha global da ONU Meio Ambiente “A Mares 
Limpos” (Clean Seas, em inglês) que propõe a governos, empresas, escolas e a 
toda sociedade a realização de ações concretas para reduzir o uso de plástico.  
            Até o dia 30 de junho, o(a) professor(a) responsável deverá compartilhar 
online a história do projeto (com as hashtags #CleanSeas, #MaresLimpos e 
#DesafioEscolasMaresLimpos) e enviar um e-mail para cleanseas@un.org (com 
cópia para mareslimpos@gmail.com) com o link da publicação online e as 

https://zayedsustainabilityprize.com/en
https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-schools
https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-schools
https://entry.zayedsustainabilityprize.com/?_ga=2.145721584.572499111.1553624070-1119211304.1553624070
https://entry.zayedsustainabilityprize.com/?_ga=2.145721584.572499111.1553624070-1119211304.1553624070
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/3-zaued-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/4-zsp-port-inscrio2019.pptx
https://respostasparaoamanha.com.br/
https://respostasparaoamanha.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/5-regulamento_promocao_respostasamanha_2019.pdf
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informações listadas no documento do Desafio (página 3), disponível em 
www.bit.ly/DesafioEscolas2019. O(a)s estudantes deverão registrar a 
implementação do projeto em fotos, vídeos e texto e enviar uma breve 
explicação sobre o projeto e seus resultados em inglês. Não é necessário 
registrar o projeto com antecedência.  
            Para mais informações, acesse os sites 
https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/ ou 
https://www.cleanseas.org/. Leia abaixo, em anexo, o boletim completo sobre o 
assunto.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim da notícia, com mais informações.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim de Desafios.  
 
CURSO INTERNET DAS COISAS – CODE IOT – MARÇO ATÉ OUTUBRO 
 A Samsung oferece em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológico a plataforma 'Code IoT', com cursos de programação, eletrônica 
básica, robótica e desenvolvimento de aplicativos Android. Os cursos têm 
duração de 6 semanas e os participantes que cumprirem as tarefas propostas 
receberão um atestado de conclusão para cada curso. Os cursos são gratuitos e 
destinados a estudantes e professores de ensino fundamental e médio. No 
entanto, qualquer interessado no tema pode se inscrever. Cada curso possui um 
período de inscrição e realização, que pode ser verificado no site 
http://codeiot.org.br/. 
 
PORTAL DE CURSOS ABERTOS (UFSCAR)  
 O Portal de Cursos Abertos - PoCA é uma plataforma de cursos a distância, 
abertos e gratuitos, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle, cujas atividades fazem parte do programa de extensão do mesmo 
nome, da Secretaria Geral de Educação a Distância da Universidade Federal de 
São Carlos (SEaD-UFSCar), registrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar. 
Entre vários cursos disponíveis, temos o exemplo do curso ministrado pela Profa. 
Glaucia Silva Bierwagen, "O uso de aplicativos como recurso pedagógico", com 
carga horária de 10 horas e certificado de conclusão da UFSCar. 
 O cadastro é feito no próprio portal http://poca.ufscar.br/. Em caso de 
dúvidas, entrar em contato pelo e-mail contato@poca.ufscar.br. 
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 

http://www.bit.ly/DesafioEscolas2019
https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/
https://www.cleanseas.org/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/6-desafio-volta-as-aulas-boletim-informativo.pdf
https://onedrive.live.com/?cid=57764464E5DBD65E&id=57764464E5DBD65E%215769&parId=57764464E5DBD65E%215682&o=OneUp
http://codeiot.org.br/
http://poca.ufscar.br/


P á g i n a  | 10 

 

os aprovados. Inscrições abertas no site https://www.proa.org.br/p/aluno-proa, 
assim como mais informações sobre o programa. As aulas acontecerão no Senac 
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. 
 
 
OUTROS  
VAGA ZELADORIA 
EE DOM CAMILO MARIA CAVALHEIRO 

A Direção da E.E. Dom Camilo Maria Cavalheiro informa que há vaga para 
zeladoria, os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola nos 
telefones: 2727-3077 e 2727-3719. 
  
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/8-af_arte_processo-seletivo_proa.png
https://onedrive.live.com/?cid=57764464E5DBD65E&id=57764464E5DBD65E%215770&parId=57764464E5DBD65E%215682&o=OneUp

