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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar. 
  
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais 
da educação, pais, alunos e comunidade em geral.  Nela todas as informações, orientações e 
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terças-
feiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos 
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas 
circulares. Contamos com vocês e esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas 
escolas. 

Maria Helena Tambellini Faustino 
Dirigente de Ensino 

                       
                                               

                                    
 
 
                  
CRONOGRAMA / PRAZOS: 
 

Eleição e Posse dos Grêmios Estudantis Até 14/03/2019 

Inscrições para a OBMEP - As inscrições deverão ser realizadas 

exclusivamente no site:   www.obmep.org.br 
Até 15/03/2019 
 

Envio do Plano de Intervenção da Escola – Mediação Escolar 
2019 – www.mediacaoescolarleste3@gmail.com 

Até 29/03/2019 

Envio dos Processos de RECLASSIFICAÇÃO Até 12/04/2019 

  
 
QUESTIONÁRIO DA SEE - ELEIÇÕES DO GRÊMIO ESTUDANTIL 2019- PREENCHER ATÉ 22/03/2019: 
 
 

Conforme o calendário enviado pela SEE, está em andamento o processo eleitoral das Diretorias 
Gremistas 2019 e para acompanhar o processo e obter os dados referentes aos grêmios de todo o 
estado, a SEE disponibilizou na Secretaria Escolar Digital – SED o questionário da Eleição. 
O questionário estará disponível até o dia 22/03/2019 e deverá ser preenchido por todas as 
escolas. 
 
CLIQUE AQUI para obter o tutorial com o passo a passo para acessar e preencher o questionário 
eleitoral do grêmio. 

http://www.obmep.org.br/
http://www.mediacaoescolarleste3@gmail.com
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/tutorial-questionrio-eleio-do-grmio-estudantil.pdf
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Síntese das orientações: 
 
1 – Quem deve preencher este Questionário: os usuários com o seguinte perfil: • Diretor • Vice-
Diretor • GOE; 
2 - Acesse a plataforma SED (https://sed.educacao.sp.gov.br/) com seu login e senha. 2. Clique no 
menu Cadastro de Escolas e depois clique em Escola; 
3 - Os campos “Escola” e “Diretoria” serão preenchidos automaticamente. Clique em Pesquisar; 
4- Clique no ícone “Editar” , será exibida as informações da escola; 
5 - Clique na aba Questionário: serão exibidos os questionários disponíveis para a escola, localize o 
questionário “ELEIÇÃO GRÊMIO ESTUDANTIL” e clique no ícone “Responder/Visualizar”; 
6 - Preencha o questionário, caso não termine de preencher totalmente é possível salvar um 
rascunho para continuar o preenchimento posteriormente. Para salvar um rascunho clique em 
Salvar Rascunho, caso tenha finalizado o preenchimento clique em Finalizar Questionário: 

Obs: O questionário só estará respondido quando estiver com o status “Finalizado”.  

 

DIVULGAÇÃO DE AGENDAS POSITIVAS E AS BOAS PRÁTICAS DE CADA REGIÃO:  

Senhores Diretores 
 
Entramos em uma nova fase, em uma nova gestão que almeja divulgar ainda mais as agendas 
positivas e as boas práticas de cada região, Diretoria de Ensino e Unidades Escolares.  
O objetivo é saber com antecedência o que vai acontecer para avaliar o que pode virar agenda - 
tanto do secretário Rossieli Soares da Silva, quanto do governador João Doria. 
Pode ser entrega de medalhas a um aluno que se destacou, uma inauguração ou reinauguração de 
espaço em escola, alguma ação relevante de alunos ou da própria escola. Por exemplo, se o 
governador tiver agenda em uma determinada região onde algum evento da Educação estiver 
planejado ou em andamento, precisamos saber se poderemos estender o convite a ele; como 
colocar a medalha em algum aluno que se destacou em alguma modalidade/ação, ou ao secretário. 
  
O que precisamos saber: 
- Data, horário, local e resumo do evento, bem como o contato (nome e telefone) da pessoa que 
poderá dar mais informações e detalhes. 
  
Toda primeira segunda-feira de cada mês a Diretoria de Ensino poderá encaminhar à SEE essas 
informações. Desta forma contamos com as informações das escolas em tempo hábil para 
informamos a cada mês nossas boas práticas. As informações podem ser enviadas (contendo os 
dados acima) para o e-mail: delt3at@educacao.sp.gov.br 
 
EMISSÃO DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA GREMISTA DE 2018: 

Senhores Diretores, Vice-Diretores, PC e PMEC: 

  

Informamos que está disponível a emissão do Certificado de Participação dos membros da 
Diretoria Gremista de 2018 que será realizada pelo perfil do diretor ou vice-diretor na Secretaria 

mailto:delt3at@educacao.sp.gov.br
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Escolar Digital – SED. O certificado é um grande incentivo aos alunos e demonstra a gratidão da 
escola aos alunos que se dedicaram ao grêmio em 2018. 
A atuação no grêmio estudantil é a oportunidade do estudante ter voz ativa na administração da 
escola. Representa os primeiros passos na vida social, cultural e política, formando cidadãos 
conscientes, participativos e multiplicadores de valores. 
Como forma de reconhecimento de todos os estudantes membros da diretoria gremista que se 
empenharam para promover e realizar trabalhos, ações e projetos, atuando com responsabilidade e 
compromisso para defender os interesses de todos os estudantes por meio de uma parceria 
democrática com a comunidade escolar em busca do enriquecimento educacional e da escola de 
qualidade, consideramos muito importante legitimar essa atuação mediante a certificação.  

 
Parta emitir o certificado é necessário que os alunos sejam cadastrados na SED.  Encaminhamos por 
e-mail o tutorial com o passo a passo para o cadastro e emissão do Certificado. 

                                         
 

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
 
COMUNICADO SPPREV – REGRAS DE APOSENTADORIA: 
Senhores Diretores e GOEs, solicitamos dar ampla divulgação do Comunicado do SPPREV abaixo: 
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 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

SEMANA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR 2019: 
 
Senhores Diretores, Vice-Diretores e Professores Coordenadores: 
 
Com base na Resolução 64/2018 que dispõe sobre a Elaboração do Calendário Escolar Para o Ano 
Letivo de 2019 em seu artigo 6º § 2º, este Centro encaminha o Comunicado sobre a Semana da 
Educação Alimentar 2019. 

Esse ano, a semana acontece de 13 a 17/05 e o tema proposto é "EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL - DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E O IMPACTO SOBRE OS RECURSOS NATURAIS”. 

 Foram enviadas por e-mail às escolas um comunicado anexo onde estão algumas sugestões de 
atividade de podem ser realizadas. Contudo, as unidades poderão desenvolver outros trabalhos 
sobre o tema, como preferirem. 

 As Unidades Escolares que aderirem ao Projeto, deverão enviar seu conteúdo para 
a Diretoria, até o dia 07/06/2019, através do e-mail: delt3ncs@educacao.sp.gov.br 

 
REFORMA DE CONJUNTOS DE ALUNO PELA FUNAP: 
 
Senhores Diretores: 
 
Devido à baixa adesão por parte das escolas quanto a reforma de conjuntos de aluno pela FUNAP, 
estamos estendendo o prazo de entrega da planilha (vide cópia da mensagem enviada em 
20/02/2019, logo abaixo que descreve as condições para adesão e os 
modelos permitidos) preenchida até 15/03/2019. 
 
Saliento que as escolas devem evitar fazer processo de inservível de conjuntos de aluno que possam 
ser recuperados via FUNAP, para evitar desperdícios e gastos desnecessários. 
 
Os conjuntos recuperados têm excelente qualidade e são entregues prontamente. 
 

ABAIXO SEGUE O COMUNICADO DO DIA 20/02/2019 
 
Estamos dando início as tratativas para a troca de conjuntos de alunos reformados através da 
FUNAP. 
Nesse primeiro momento faremos um levantamento dos totais de cadeiras e carteiras de aluno 
passiveis de reforma. 
Para tanto solicito a todas as unidades escolares que possuem conjuntos dos modelos CJA 05, CJA 
06 e MCF 03, em condições de troca que por favor envie e-mail a esse Núcleo 
(delt3nad@educacao.sp.gov.br) preenchendo a tabela abaixo. 
Ratifico que os conjuntos devem ser enviados em pares; não serão aceitos um quantitativo maior de 
cadeiras do que de carteiras e vice-versa, tampouco conjuntos formados por modelos diferentes. 

mailto:delt3ncs@educacao.sp.gov.br
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 Os conjuntos devem ter a estrutura completa, ou seja, NÃO PODEM faltar partes da carcaça 
metálica (pernas de cadeiras ou pés das mesas, etc.). 

Os conjuntos a serem separados para troca/reforma PODEM estar nas seguintes condições: 

 SEM tampos, encostos ou acentos; 
 Tampos, encostos e acentos danificados; 
 enferrujados, pintura danificada; 
 tortos. 

 

DIRETORIA CIE ESCOLA CÓDIGO DO 
BEM 
(MCF (antigas 
ou CJA-05 ou 
06) 

             QUANTIDADES 

CARTEIRAS CADEIRAS 

Diretoria de 
Ensino Região 
Leste 3 

Código da 
escola 
igual ao da 
SED 

Nome da 
escola igual ao 
da SED 

     

       

 

ZELADORIA: 
 
As escolas a seguir estão com seus processos de ocupação de zeladoria escolares vencidas e devem 
entregar novo expediente ao Núcleo de Administração para regularizar suas ocupações. 
 

ESCOLA VENCIMENTO 

E.E. ROCCA DORDALL 08/12/2018 

E.E. CARLOS HENRIQUE LIBERALLI 16/01/2019 

 
Solicito a regularização da ocupação urgentemente. Os modelos e manuais referente a  zeladoria 
escolar podem ser encontrados no site da Leste 3: 
https://deleste3.educacao.sp.gov.br/nucleo-de-administracao-nad/ 
 
As escolas a seguir ainda não entregaram o processo de zeladoria com Termos de Autorização 
devidamente registrados em cartório, sendo que o prazo para este expirou. (2ª cobrança por 
Circular) 
 

ESCOLA DATA DE ENVIO DATA MAXIMA PARA RETORNO 

E.E. DEP. FERNANDO PESSOA 08/12/2018 26/12/2018 

E.E. VILA BELA 07/02/2019 22/02/2019 

E.E. M. BRENNO ROSSI 07/02/2019 22/02/2019 

 
PAGAMENTO DE DARES – ZELADORIA:  
 
 Salientamos as escolas maior empenho para que não esqueçam de cobrar aos seus ocupantes de 
zeladoria o pagamento das DARES e que as mesmas tragam as cópias dentro do prazo para evitar 

https://deleste3.educacao.sp.gov.br/nucleo-de-administracao-nad/
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cobranças desnecessárias. Lembrando que a falta de comprovação do pagamento da taxa de 
ocupação pode acarretar na solicitação da Diretoria de Ensino à retomada do imóvel. 
Obs: As cobranças são formalizadas por e-mail, oficio e circular mesmo que a escola já tenha 
conversado com este Núcleo, uma vez que a cobrança é necessária afim de reforçar o empenho das 
U.E.s na resolução dos apontamentos em questão. 
 
 
TRANSPORTE DE ALUNOS: 
 
Srs. Diretores, 
 

Atentar-se no momento da assinatura de frequência de alunos no transporte, para que se 
ateste apenas os alunos frequentes, não ocasionando pagamento de quilometragem indevidas. 
 
 
PLANILHA  DE LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS: 
 
Srs Diretores das escolas abaixo mencionadas,  
 

Solicitamos o preenchimento on line da planilha enviada por e-mail às escolas até o dia 
15/03/19, a fim de atendimento à solicitação da SEE com o propósito de inclusão das unidades 

escolares no Projeto PURA: 
 
- Adhemar Antônio Prado 
- Antonieta de Souza Alcântara 
- Aquilino Ribeiro 
- Carlos Henrique Liberalli 
- Cesar Donato Calabrez 
- COHAB Carrãozinho 
- COHAB Itaquera IV-I 
- Ernestina Del Buono Trama 
- Fadlo Haidar 
- Esther de Figueiredo Ferraz 
- Geraldino dos Santos 
- Guerra Junqueiro 
- Inês Brega Cordeiro 
- Jardim Iguatemi 
- Jardim Pedra Branca 
- Jardim Santo André III 
- João Castellano 
- Marcos Antônio Costa 
- Maria de Lourdes A.A. Pacheco 
- Moacyr Amaral dos Santos 
- Mozart Tavares de Lima 
- Recanto Verde Sol 
- Roque Theophilo 
- Sebastião Faria Zimbres 
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- Sérgio Rocha Kiehl 
- Sitio Conceição 
 
KIT ESCOLAR: 
 
Solicitamos a imediata baixa do kit escolar recebido pelas Unidades Escolares  no Sistema: 
 
http://materialescolar.fde.sp.gov.br/2019  
 
PLANILHA DE CONSUMO DE ÁGUA: 
 
Lembramos aos Srs Diretores que a partir de 01/03/19 a planilha do consumo de água tem seu 
preenchimento on-line, solicitamos a todos que preencham a mesma semanalmente. 
 
PLANILHA DE CONTROLE DE COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS: 
 
Srs Diretores 
 
Em atendimento a demanda da SEE, foi enviada uma planilha de controle de coleta de lixo  
(reiterada o preenchimento da mesma, por três vezes) a ser preenchida diariamente, tal 
preenchimento se faz necessário, para garantir que ocorra a coleta pelo caminhão da PMSP, pois se 
a quantidade de lixo produzida for maior que o estabelecido pela Prefeitura a SEE deverá realizar 
contratação de caminhão para este fim. É de suma importância o preenchimento para que não haja 
interrupção dos serviços por parte da PMSP e não termos caminhão contratado para esta 
finalidade. 
 
CADASTRO NO SISTEMA FINANCEIRO – SIAFEM: 
 
Srs Diretores 
 
A fim de garantir que todos os Gestores Escolares possuam cadastro ativo no sistema financeiro do 
Estado de SP, para garantir o recebimento no prazo correto de diárias, entre outros, solicitamos a 
todos os Diretores e Vices de Escolas, EXCETO OS QUE JÁ ESTIVERAM EM ÁGUAS DE LINDOIA, pois 
esses já foram realizados , que nos informem por escrito, NÃO SENDO NECESSÁRIO PROTOCOLAR, 
(Entregar diretamente no CAF), os seguintes dados: 
 
Unidade Escolar: 
Nome Completo: 
CPF: 
Agência (somente do Banco do Brasil): 
Conta Corrente: 
 
 
OBS: 
 1) caso a conta no Banco do Brasil seja conta salário, o Diretor deverá dirigir-se a sua agência e 
solicitar que a conta corrente seja ativada, caso contrário, NÃO RECEBERÁ DIÁRIAS e outras ordens 
de crédito que possam surgir; 

http://materialescolar.fde.sp.gov.br/2019
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2) Caso o Diretor esteja incluído no CADIN, solicitamos nos informar no documento acima, pois o 
pagamento de diário deverá ocorrer por Nota de Empenho (este pagamento somente ocorre para 
os incluídos no CADIN e não para os que não possuem conta ativa no Banco do Brasil) 
 
 

PROJETOS DA PASTA: 
 
EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (ERER): 
 
Com o objetivo de identificar avanços, estimular e disseminar práticas presentes na Educação para 
as Relações Étnico-Raciais nas escolas da DER Leste 3, este espaço destina-se a divulgação de ações 
das escolas, indicações de textos, vídeos e materiais que possam contribuir com o desenvolvimento 
da temática nas escolas. 
Desde 2003, o ensino da história e da cultura afro-brasileira são temas obrigatórios no currículo 
educacional dos brasileiros: 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
Brasileira", e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 
79-B: 
"Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório 
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.  
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 
Brasil.  
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira 
 

Neste mês a EEI Cohab Inácio Monteiro III contou com a palestra Terra Preta  - Tema: Mulher Negra 
e Gorda ministrada por Rodrigo Portela  - Produtor Audiovisual da Produtora Terra Preta. 
 

                         
 
Este espaço também tem por objetivo divulgar sugestões de links, Músicas, Poemas, Livros – ERER. 
Seguem algumas sugestões: 
 

 http://www.acordacultura.org.br/kit 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.acordacultura.org.br/kit
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 http://antigo.acordacultura.org.br/herois/ 

 13 filmes que discutem racismo na educação 
          http://educacaointegral.org.br/noticias/13-filmes-que-discutem-racismo-na-educacao/ 

 Jogos on-line sobre Diversidade 
          https://cenfophistoria.wordpress.com/2010/07/16/jogos-on-line-sobre-diversidade/ 

 Mundo Jovem 
http://www.mundojovem.com.br/datas-comemorativas/consciencia-negra/alma-negra-edu-
ribeiro-e-cativeiro?dt=1 

 Ética, direito à igualdade e à diferença: Comemorando o Dia da Consciência Negra na escola.   
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26371 

 
GRÊMIOS ESTUDANTIS: as  escolas estão realizando os processos de eleição dos grêmios estudantis. 
Lembramos que as eleições devem ocorrer  até 14/03/2019: 
 
EE ADHEMAR ANTONIO PRADO: montagens das chapas e seleção com os alunos da manhã, da 
tarde e noite. 
 

              
 

EE ROCCA DORDALL:  

                    

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (FUNDAÇÃO CASA): 

Reiteramos alguns dos materiais disponíveis em relação à consulta e orientação quanto ao 
atendimento socioeducativo e solicitamos ampla divulgação: 

Documento Orientador “Orientações Pedagógicas para o Atendimento Escolar nos Centros de 

Internação Provisória (CIP) da Fundação CASA: Explorando o Currículo. Clique aqui. 

http://antigo.acordacultura.org.br/herois/
http://educacaointegral.org.br/noticias/13-filmes-que-discutem-racismo-na-educacao/
https://cenfophistoria.wordpress.com/2010/07/16/jogos-on-line-sobre-diversidade/
http://www.mundojovem.com.br/datas-comemorativas/consciencia-negra/alma-negra-edu-ribeiro-e-cativeiro?dt=1
http://www.mundojovem.com.br/datas-comemorativas/consciencia-negra/alma-negra-edu-ribeiro-e-cativeiro?dt=1
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26371
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/orientaes-pedaggicas-para-o-atendimento-escolar-nos-cip-da-fundao-casa-2016.pdf
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 
SOLICITAÇÃO DO MAPA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE 2019 – ENTREGA ATÉ 29/03/2019: 
 
Senhores Diretores de Escola, 
 
Reiteramos que foi encaminhado por e-mail a Solicitação do Mapa da Educação Especial - 2019.  
O Modelo está disponível no blog da Educação Especial, na pasta “Modelos de documentos”.  
O documento físico deverá ser entregue diretamente na sala da Educação Especial, com Sonia 
Alencar e ou Eliana Antunes.  
É obrigatório o preenchimento de todos os campos dos 4 itens da planilha, (PERFIL, TRANSPORTE, 
CUIDADOR E SALA DE RECURSO), assinado e carimbado.   
As escolas que não tem nenhum aluno público da Educação Especial, deverão entregar a planilha 
com a palavra PREJUDICADO em todas as 4 folhas.  
Caso recebam alunos após a data de entrega, as escolas, deverão providenciar o preenchimento do 
Mapa da Educação Especial e o envio o mais rápido possível, assinado e carimbado. 
 
 
PROGRAMA VISÃO DO FUTURO: 
 
Informamos que o Teste de Acuidade Visual – TAV, bem como a inserção dos resultados no Sistema 
Visão do Futuro deverão ser realizados no período de 26 de fevereiro a 29 de março de 2019.  
 
O material utilizado na Orientação Técnica e manuais atualizados estão disponível através do link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EOoBwZAr3GHv1RdYNxSl2ir4sPPuSZxd?usp=sharin 
 
 
ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS – ACD: 
 
Senhores Diretores e Professores de Turmas de ACD:  
 
Retransmitimos o Comunicado CGEB: 
 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB, visando orientar as autoridades em epígrafe e os 
professores de Educação Física das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo, com relação ao 
que determinam os artigos 10 e 16 da Resolução SE 4, de 15-01-2016, comunica:  
1. Todos os professores de Educação Física que tiverem atribuídas, até a presente data, aulas de Atividades 
Curriculares Desportivas - ACD destinadas a turmas mantidas ao final de 2018, deverão apresentar à direção 
da Unidade Escolar:  
1.1 Até 15 de março: Plano anual de trabalho, por turma de alunos, contendo:  
a) Horário das respectivas aulas, observando que as mesmas deverão ocorrer em turno diverso daquele em 
que os alunos estudam, sempre dentro de um único turno, podendo, inclusive, ocorrer no período noturno 
e/ou aos sábados, conforme previsto pelo artigo 3º da Resolução SE 4, de 15-01- 2016.  
b) Lista completa dos alunos que integram a turma, contendo nome, RA, RG, data de nascimento e 
ano/série/classe de origem, de forma a assegurar eventuais ajustes no sistema, atentando para o fato de que 
a lista inicial de alunos matriculados poderá, no momento de planejamento e de definição de categoria da 
respectiva turma, ser acrescida de novo(s) participante(s), respeitado o mínimo de vinte (20) alunos por 
turma, conforme previsto no artigo 2º da referida Resolução.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1EOoBwZAr3GHv1RdYNxSl2ir4sPPuSZxd?usp=sharin
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Observação: As unidades escolares, após o recebimento dos planos anuais de trabalho, deverão atualizar no 
sistema de Cadastro de Alunos (SED) todos os dados relativos às turmas de ACD (horário, categoria, alunos) 
cujas aulas tenham sido atribuídas. Alterações somente poderão ser efetuadas até o último dia útil do mês de 
março de 2019. 1.2  
 
1.2 Até 22 de março, a Direção da Unidade Escolar deverá encaminhar, ao Núcleo Pedagógico da DE, cópia de 
todos os Planos das respectivas turmas de ACD, acompanhadas das respectivas listas devidamente 
atualizadas, expedidas pelo sistema de Cadastro de Alunos (SED), para fins de acompanhamento do 
Supervisor de Ensino responsável pela escola e pelo Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico - PCNP de 
Educação Física, conforme § 4º do artigo 6º, da Res. SE 4, de 15-01-2016;   
 
1.3 Até 29 de março, na conformidade dos dados contidos nos Planos Anuais de Trabalho apresentados pelas 
Unidades Escolares, a DE deverá atualizar no site da CGEB (Portal) a situação 2019 inicial das turmas de ACD.  
 
2. Com relação a novas turmas de ACD, a serem homologadas na conformidade do artigo 8º da referida 
Resolução, deverá ser obedecido o seguinte fluxo:  
2.1. De março até agosto para homologar.  
a) A DE recebe, analisa e homologa, na conformidade do artigo 4º da Res. 4 de 2016, os Planos da(s) nova(s) 
turma(s) em questão.  
 
        

OBMEP 2019 RECEBE INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE MARÇO: 
 
Senhores Professores Coordenadores:  
 
Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP) de 2019.  
A competição envolve a participação de professores e estudantes das redes pública e privada de 
todo o país.  
As escolas devem fazer o cadastro mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no 
link: www.obmep.org.br  
A OBMEP é dividida em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade em que os estudantes 
estiverem matriculados.  
O nível 1 é voltado para os alunos do 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental, o nível 2 para os alunos 
do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, e o nível 3 para os alunos de todas as séries do Ensino 
Médio.  
Jovens e adultos, matriculados na modalidade EJA, também podem ser inscritos pela escola, 
conforme os níveis descritos anteriormente. 

 
Participem!!! 
 
 
DIVULGAÇÃO “DESAFIO DE VOLTA ÀS AULAS: POLUIÇÃO PLÁSTICA - MARES LIMPOS” : 
 
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.  

http://www.obmep.org.br/
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Desde que a campanha foi lançada, em 2017, mais de 50 países desenvolveram ações e 
estabeleceram compromissos concretos relacionados às políticas públicas para combate à poluição 
plástica nos oceanos.  
O Desafio de Volta às Aulas: Poluição Plástica - Mares Limpostem como objetivo levar informações 
aos/às estudantes, escolas e à comunidade escolar sobre o problema do consumo excessivo do 
plástico e quais as melhores formas de mudar o cenário da poluição plástica nos oceanos.  
Para participar, os professores e professoras interessados deverão desenvolver um projeto para 
redução do uso de plásticos descartáveis na escola no dia a dia do(a)s estudantes, a ser 
implementado ao longo do primeiro semestre escolar.  
O projeto deve incluir atividades que conectem os estudantes com a temática, disseminem 
informação no ambiente escolar e proponham formas de reduzir o uso de plástico descartável no 
cotidiano da escola e da comunidade escolar.  
 
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 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. O Desafio já aconteceu nos países do Hemisfério Norte e em breve os 
resultados serão divulgados pela ONU Meio Ambiente.  
Os prêmios para as escolas ganhadoras no Brasil serão divulgados pela Comissão Organizadora e o 
resultado sai em agosto de 2019.  
 
No documento do Desafio (www.bit.ly/DesafioEscolas2019) há sugestões de atividades para 
trabalhar a temática em sala de aula. O(a) professor(a) tem autonomia para criar outras ações que 
envolvam a escola e a comunidade e provoquem um movimento em sua região.  
 
Informamos que a SEE-SP apoia a iniciativa e solicita às Diretorias Regionais de Ensino que 
divulguem para as suas escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Aproveitamos para 
informar que toda responsabilidade pela organização da ação, análise de projetos, divulgação de 
resultados e premiação é de responsabilidade da Comissão Organizadora.  
 
Para mais informações consulte: UN Environment | Brazil Office  
E-mail: fernanda.daltro@un.org  

✓ www.unenvironment.org/pt-br/regions/america-latina-e-caribe-brasil NOVO!  

✓ www.facebook.com/onumeioambiente  

✓ https://www.facebook.com/notes/onu-meio-ambiente/mareslimpos-lan%C3%A7a-desafio-de-
volta- %C3%A0s-aulas/2082671411811942/  

✓ www.cleanseas.org Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental 
 
 
CONVOCAÇÕES DO MÊS DE MARÇO: 
 

mailto:fernanda.daltro@un.org
http://www.facebook.com/onumeioambiente
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Tema da OT: Orientação sobre os documentos específicos da educação 

especial, inserindo a rotina dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Médio 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:  Professores Coordenadores  Ensino Fundamental Anos 

Finais e Médio, das escolas relacionadas. 

Horário: 07:00 as 13:00hs 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Sonia Alencar, Cleide e Walter 

 

EE Moacyr Amaral dos Santos, EE Cohab Inácio Monteiro, EEJardim Santo 

André, EE Décio Ferraz Alvim, EE Carlos Henrique Liberalli, EE Jardim 

Iguatemi, EE Marcos Antônio Costa, EE Silvana Evangelista, EE Geraldino 

dos Santos, EE Adhemar Antonio Prado, EE Isaac Schraiber, EE Simão 

Matias, EE Belize. 

13 Tema da OT: Orientação sobre os documentos específicos da educação 

especial, inserindo a rotina dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Médio 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:  Professores Coordenadores  Ensino Fundamental Anos 

Finais e Médio, das escolas relacionadas. 

Horário: 12:00 as 18:00hs 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Sonia Alencar, Reis, Luiz,Cleber. 

 

EE Ernestina Del Buono Trama, EE Guerra Junqueira, EE Luiz Rosanova, EE 

Barro Branco II, EE Bibliotecário, EE Oswaldo Gagliardi, EE Jd. Wilma Flor, 

EE Sitio Conceição, EE Cesar Donato, EE Calabrez, EE Paulo Sarasate, EE 

Aquilino Ribeiro, EE Rocca Dordall, EE Saturnino Pereira. 

 

15 

Tema da OT: Estratégias de Mediação Escolar 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:  Professor Mediador Escolar e Comunitário  

Horário: 08:30 as 17:30hs 

PCNP(s) Responsável (is): Alex e Alice 

 

18 Tema da OT: Congresso Técnico da Categoria Infantil 2019 da Etapa I dos 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo.  

Local: Diretoria de Ensino  

 Público alvo:  Professores de Educação Física regularmente inscritos na 

Categoria Infantil 2019, fase Diretoria de Ensino. 

Horário: 07:00 às 13:00 

PCNP(s) Responsável (is): Anderson Andrade 

19 Tema da OT: Orientação sobre os documentos específicos da educação 

especial, inserindo a rotina dos anos inicias do ensino Fundamental 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:  Professores Coordenadores de Anos iniciais do  Ensino 

Fundamental das escolas relacionadas  

Horário: 08:00 as 17:00hs 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Sonia Alencar, Roseli e Eliana 

 

ANDRÉ NUNES JUNIOR, EE ANTONIETA SOUZA , EE BERNARDIM RIBEIRO, EE 

COHAB ITAQUERA IV, EE FERNANDO MAURO P. RO, EE FERNANDO PESSOA 

,EE JARDIM WILMA FLOR, EE ORLANDO SILVA, EE OSWALDO GAGLIARDI, 

EE COHAB CARRÃOZINHO , EE MARCOS ANTONIO COSTA, ROCCA 
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DORDALL,  EE ALCIDES BOSCOLO, EE AQUILINO RIBEIRO, EE BARRO 

BRANCO II, EE CAMILO CASTELO BRANCO, EE CÂNDIDO PROCÓPIO, EE 

DÉCIO FERRAZ ALVIM, EE FÁBIO AGAZZI, EE FREDERICO MARIANO, EE 

GERALDINO DOS SANTOS, EE INÊS BREGA, EE LUÍS VAZ DE CAMÕES, EE RITA 

PINTO DE ARAÚJO. 

 

19 Tema da OT: Congresso Técnico da Categoria Mirim 2019 da Etapa I dos 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo. 

Local: Diretoria de Ensino  

 Público alvo:  Professores de Educação Física regularmente inscritos na 

Categoria Mirim  2019, fase Diretoria de Ensino. 

Horário: 07:00 às 13:00 

PCNP(s) Responsável (is): Anderson Andrade 

20 Tema da OT: O Plano de formação dos professores coordenadores e a 

formação humana integral" 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

Público alvo: Todos os Professores Coordenadores de Anos Finais e Ensino 

Médio. 

Horário: 07h às 13h 

PCNP(s) Responsável (is): Cleber, Luis, Cleide, Alex, Walter, Nalva, Paula, 

Juliana, Reis, Lopes e Anderson 

 

22 Tema da OT: 1º Encontro Formativo 2019- para os Professores da Sala de 

Leitura . 

Local:  Diretoria de Ensino Leste 3 (espaço Auditório) 

 Público alvo: Professores da Sala de Leitura  

Horário: 07h00 às 13h00 

PCNP(s) Responsável (is): Cleide Carbonero e Luís Moura 

26 Tema da OT: Estudo de competências e habilidades da disciplina de 

geografia. 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:  Um professor de geografia por escola  

Horário: 7h às 13h 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Walter Oliveira e Álex Soares 

26 Tema da OT: Orientação sobre os documentos específicos da educação 

especial, inserindo a rotina dos anos inicias do ensino Fundamental 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:  Professores Coordenadores de Anos iniciais do  Ensino 

Fundamental das escolas relacionadas   

Horário: 08:00 as 17:00hs 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Sonia Alencar, Elaine e Raquel. 

 

EE BELIZE, EE JARDIM DOM ANGELICO, E.E. JARDIM LIMOEIRO, EE JARDIM 

PEDRA BRANCA, EE JOAQUIM SILVÉRIO G. DOS REIS, EE RECANTO VERDE 

SOL, E.E. ROQUE THEOPHILO, EE SERGIO ESTANISLAU CAMARGO, EE 

SERGIO ROCHA KIEHL , EE SALIM FARAH MALUF, EE CARLOS HENRIQUE 

LIBERALLI, EE TOM JOBIM, EE JOAO CASTELLANO, EE INDIANA Z. S. DE 

JESUS, EE ANÍSIO TEIXEIRA, EE MOZART TAVARES, EE VALENTIM CARRA, EE 

HUMBERTO DANTAS, EE SATURNINO PEREIRA, EE ESTHER FIGUEIREDO, EE 

FULVIO ABRAMO, EE CESAR DONATO 
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27 Tema da OT: Orientação sobre os documentos específicos da educação 

especial, inserindo a rotina dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Médio 

 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:   Professores Coordenadores  Ensino Fundamental Anos 

Finais e Médio, das escolas relacionadas. 

Horário: 07:00 as 13:00hs 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Sonia Alencar, Juliana e Paula 

 

EE Fernando Mauro, EE Fernando Pessoa, EE Jd. Pedra Branca, EE Jorges 

Luiz Borges, EE Ruy de Mello Junqueira, EE Mariuma Buazar, EE Antonieta 

de Souza Alcântara, EE Carmelinda Marques Pereira, EE Haydee Hidalgo, 

EE Vila Bela, EE Mozart Tavares de Lima, EE Jd. Limoeiro, EE Recanto 

Verde Sol, E.E. Brenno Rossi. 

 

27 Tema da OT: Orientação sobre os documentos específicos da educação 

especial, inserindo a rotina dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Médio 

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo:   Professores Coordenadores  Ensino Fundamental Anos 

Finais e Médio, das escolas relacionadas. 

Horário: 12:00 as 18:00hs 

PCNP(s) Responsável (is): PCNPs Sonia ,Alex, Anderson e Nalva 

 

EE Fadlo Haidar, Francisco de Assis P. Correa, EE Joaquim Silverio G., EE 

Maria de Lourdes A. A. Pache, EE Sumie Iwata, EE Juan Carlos, EE Salim 

Farah Maluf, EE Salvador Allende Gossens, EE Pedro Taques, EE Sebastião 

Faria Zimbres, EE Sergio Estanislau de Camargo, EE Yervant Kissajikian, EE 

Zipora Rubinstein. 

28 Tema da OT:  O Ensino de Biologia: vivenciando o ensino investigativo 

proposto no Guia de Transição de Ciências da Natureza.  

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo: 1 Professor de Biologia por escola.  

Horário: 07h às 13h 

PCNP(s) Responsável (is): Juliana Tandú e Paula Borges 

28 Tema da OT: O Ensino de Ciências: vivenciando o ensino investigativo 

proposto no Guia de Transição de Ciências da Natureza.  

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo: 1 Professor de Ciências do 6º ano ou 7º ano  por escola.  

Horário: 12h às 18h 

PCNP(s) Responsável (is): Juliana Tandú e Paula Borges 

29 Tema da OT: O Ensino de Ciências: vivenciando o ensino investigativo 

proposto no Guia de Transição de Ciências da Natureza.  

Local: Diretoria de Ensino Leste 3 

 Público alvo: 1 Professor de Ciências do 8º ano ou 9º ano  por escola.  

Horário: 12h às 18h 

PCNP(s) Responsável (is): Juliana Tandú e Paula Borges 
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ESPAÇO RESERVADO ÀS ESCOLAS 
 
EE JORGE LUIS BORGES:  O planejamento escolar: A educação é um fator que deve ser pensado e 
construído por meio de processos, portanto, o planejamento se faz necessário para uma educação 
de qualidade.  

                                  
 
EE LUIZ ROSANOVA – Trabalho pratico desenvolvido pelo professor Sergio Moura – Reações 
Químicas e suas transformações 
 

                        
 
EEI YERVANT KISSAJIKIAN: ATPCG Formação -Avaliação da Aprendizagem com Supervisora Edna 
Caldeira: 
 

               
 
EEI YERVANT KISSAJIKIAN: Carnaval 2019: 
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EE ROCCA DORDALL:  Projeto “Todos contra o Mosquito” - Os Agentes da Saúde (UBS Jd. São Carlos) 
do bairro constataram vários focos do mosquito causador das doenças Dengue, Zika, Chikungunya e Febre 
Amarela, além de casos de dengue e Zika. A partir dessas constatações a unidade escolar – professores, 
alunos e Coordenação pensaram num projeto emergencial de pesquisa, vistoria, estudo, combate e 
divulgação da problemática dessas doenças e de um possível surto. Os gêneros trabalhados foram: Cartazes, 
Murais, Panfletos, Seminários, Paródia Musical e Mini Palestra – desenvolvidos pelos alunos dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio sob supervisão e acompanhamento dos professores e Coordenação 
Pedagógica.  

                    
 
EE ROCCA DORDALL: marchinhas de carnaval, frevo e cultura popular: 

                                
 
E. E. PROFº MARCOS ANTONIO COSTA : desfile de máscaras dos alunos - Anos Iniciais 

                                    
 
EE SITIO CONCEIÇÃO: Planejamento Escolar - Docentes, gestores, funcionários e membros do 
Grêmio Estudantil reuniram-se durante os dias 06, 07 e 08 de março para as atividades de 
planejamento do ano letivo de 2019. Além de analisar os índices da unidade escolar, estabelecer 
metas e promover ações que foquem no aprendizado dos alunos, nossa equipe refletiu sobre 
corresponsabilização e estabeleceu parcerias para mais um ano de intenso trabalho e melhoria da 
qualidade da educação.  
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E.E. BELIZE: Trabalho em conjunto das professoras Selma e Vivian na sala de leitura . Tema: crônicas 
 

       
  

  

 


