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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 08 de 06/03/2019 

  

 

Mensagem: “Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que 

lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para 

produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade.” 
 

(Cora Coralina)  
 

 

GABINETE 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA  
DIRETORES DE ESCOLA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Diretores de Escola dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental para Orientação Técnica Pedagógica. 
Dia: 13-03-2019 (quarta-feira)  
Horário: das 8h às 12h  
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 - Cohab Artur Alvim. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DOS COLEGIADOS 
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 professores.  
Link: https://youtu.be/7dboTqjcJ-s. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO  
DIVULGAÇÃO 
SEMINÁRIO BEYOND FAKE NEWS – EM BUSCA DE SOLUÇÕES (BBC BRASIL) – 
12/03 

https://youtu.be/7dboTqjcJ-s
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 Divulgamos o seminário que será realizado pela BBC News Brasil, 
denominado “Beyond Fake News – Em Busca de Soluções”. Com abertura do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o evento contará 
ainda com a participação do ministro-chefe da Secretaria de Governo da 
Presidência da República, general Carlos Alberto dos Santos Cruz; do diretor do 
World Service Group, Jamie Angus; e de educadores e integrantes da imprensa, 
da academia e de redes sociais. Entre as palestras, serão levantados temas como 
a importância da Justiça no combate à desinformação, e também o papel da 
educação para promover a capacidade de leitura crítica das informações.  
 Gratuito e aberto ao público geral, o seminário será realizado no dia 12/03, 
das 8h30 às 14h, no auditório do Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo. No 
mesmo local, entre 14h e 16h, professores poderão participar de um workshop 
sobre leitura crítica de notícias (media literacy). Os participantes conhecerão 
ferramentas e dicas para diferenciar conteúdo confiável de não confiável, e até 
como identificar fake news que circulam na internet. Para participar é necessário 
se inscrever antecipadamente, enviando um e-mail para 
evento@bbcbrasil.com.br.  

Mais informações no site https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
47215163.  
 
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 
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 

mailto:evento@bbcbrasil.com.br
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47215163
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47215163
https://portal.ciee.org.br/
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respeito às diferenças por uma multiplicidade de vozes. É um filme urgente para 
retomarmos o diálogo e unir forças pela luta, 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 as inscrições para 15ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) se encerram 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 as inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo Categorias Mirim e Infantil 2019 se encerram dia 15/03/2019. 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. 
 
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. 
 
DESAFIO DE VOLTA ÀS AULAS: POLUIÇÃO PLÁSTICA - MARES LIMPOS (ONU 
MEIO AMBIENTE) – ATÉ 30/06 
 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/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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 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. 
 Para mais informações, acesse os sites 
https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/ ou 
https://www.cleanseas.org/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim completo da notícia. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim de Desafios. 
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA MARÇO 
 Divulgamos resumidamente as formações do Programa de Formação de 
Professores da Universidade de São Paulo (USP) para o mês de março: 

• V Mostra de Estágios FEUSP: dias: 19, 20 e 21/03 - Mais informações: 
https://bit.ly/2EapLb3; 

• Curso “A criança, o livro e a arte”: inscrições até 20/03 por e-mail - 
Informações: https://bit.ly/2ExYzVf; 

• Curso “O mapa histórico e o ensino de geografia”: inscrições online 10/03 
a 18/03 - Informações: https://bit.ly/2BNtZEX;  

• Curso “Ensino e letramento: contribuições da semiótica discursiva à 
Educação Básica”: inscrições online 18/03 a 02/04 - Informações: 
https://bit.ly/2GHRVhf. 

CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Informativo. 
 
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 ensino 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. 

http://www.bit.ly/DesafioEscolas2019
https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/
https://www.cleanseas.org/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/1_desafio_volta_as_aulas_boletim_informativo.pdf
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXrGBotvDnhQyuZzcq
https://bit.ly/2EapLb3
https://bit.ly/2ExYzVf
https://bit.ly/2BNtZEX
https://bit.ly/2GHRVhf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/3_dica_das_educadoras_36_fev_mar19.pdf
http://gepeqiqusp.wixsite.com/gepeq/laboratrio-aberto
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com o PCNP Rodrigo pelo telefone 2082-
9756. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner. 
 
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. 
 
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 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/4_projeto_laboratorio_aberto.jpg
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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 se iniciam dia 11/03 mas a pré-inscrição já se 
encontra aberta 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. 
  
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 

https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/5_af_arte_processo-seletivo_proa.png
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXrF_otOQtOR-zRIJN

