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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 12 de 02/04/2019 

  

 

 

Mensagem: “O aluno é como uma pequena semente, deve ser plantada e 
cuidada para germinar e dar bons frutos.” 

 
(Luis Alves) 

 
 

GABINETE 
MÉTODO DE MELHORIA DE RESULTADOS - MMR - PLANO DE AÇÃO 

Reiteramos aos Senhores Diretores o cronograma estabelecido para o 
MMR e solicitamos especial atenção ao cumprimento dos prazos.  
CRONOGRAMA do Fluxo de homologação (SED) - MMR/2019 

O fluxo de homologação deverá ser feito somente para as ações 
PLANEJADAS inseridas na SED no período de 21/03 a 03/04/2019. 

• 03/04/2019 – Diretor de escola aprova as ações e encaminha ao 
Supervisor de Ensino 

• 04/04/2019 – Supervisor de Ensino devolve as ações para escola ou 
encaminha ao Dirigente de Ensino para homologação  

• 08/04/2019 – Diretor de escola corrige, aprova as ações e devolve para o 
Supervisor de Ensino 

• 09/04/2019 – Supervisor de Ensino ratifica e encaminha as ações para 
homologação 

• 09 a 10/04/2019 – Dirigente de Ensino homologa as ações 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
VAGA CONTRATO EVENTUAL  

Informamos que a EE Chibata Miyakoshi possui 2 vagas para professor 
eventual, sendo 1 para professor de Língua Portuguesa e 1 para professor de 
matemática. 
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PROGRAMA ENSINO INTEGRAL ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019 – ATUAÇÃO 2019 

A Dirigente Regional de Ensino da Região Leste 4 comunica a abertura das 

inscrições para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI na E.E. 

Professora Marisa de Mello. 

  Esse credenciamento tem o objetivo de preencher as vagas 
potencialmente existentes de Professor Regente de Classe dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e composição de cadastro reserva para o ano letivo de 
2019. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Programa Ensino Integral. 
 
COMISSÃO DOS PROGRAMA FEDERAIS 

Informamos aos Senhores Diretores, que os programas federais Novo 
Mais Educação e Mais Alfabetização tem sua continuidade garantida, a partir 
do mês de março, apenas para as unidades escolares que reprogramaram 
recursos recebidos em 2018, não sendo necessário o lançamento ou atualização 
de dados na plataforma CAED.  

As escolas participantes do Novo Mais Educação, devem informar ao 
Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar – CIE os seguintes 
dados: código CIE, nome do município, nome da unidade escolar, quantidade de 
alunos inseridos no PNME, quantidade de turmas e os respectivos níveis, 2 para 
anos iniciais e 3 para anos finais.  

O CIE deverá informar a SEE a alteração do quadro resumo, que atenderá 
a atividade complementar do Programa Novo Mais Educação. 
  
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÃO CAPS 
CAPS CIDADE LÍDER – TECENDO SAÚDE  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca o Professor Coordenador da E. E. 
Otávio Marcondes para Reunião Tecendo Saúde - Discussão de Caso. Pedimos 
para que o mesmo traga o relatório do aluno, mencionado no e-mail já 
encaminhado para a Escola. 
Data: 04/04/2019 (quinta-feira) 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Caps Infantojuvenil II Cidade Líder - Rua Aquino Fonseca, 117 - Vila 
Aricanduva 
 
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GUIAS DE 
TRANSIÇÃO – GRUPO 01 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/1-edital_credenciamento_pei-abril-2019.doc
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 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para “Reunião de 
Trabalho: Guias de Transição – Atividades Complementares – Estudantes 
(Linguagem e Códigos)”. 

• Penna – Cunha – Aroldo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 
Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – 
Zanelatti – Luzia – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – 
Romeu – Nobreza – Shiro – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – 
Maria Ferraz – Orlandi – Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 04/04/2019 (quinta-feira)  
Horário: 8h30min às 12h30min 
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 que o 
horário de convocação do PC seja respeitado. 
 
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GUIAS DE 
TRANSIÇÃO – GRUPO 02 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para “Reunião de 
Trabalho: Guias de Transição – Atividades Complementares – Estudantes 
(Linguagem e Códigos)”. 

• Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante – 
Jozineide – João Camargo – Duprat – Fragoso – Ávila – Rosolia – Pilar – 
Paulo Lauro – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – 
Shiro – Victor – Zalina – Inah – Jopeque – Sansígolo – Sapopemba – 
Adelaide – Farão – João Sarmento. 

Data: 04/04/2019 (quinta-feira)  
Horário: 13h30min 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 que o horário 
de convocação do PC seja respeitado. 
 
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 – 
Nobreza – Jozineide – Pedrosa – Fragoso – Juta VI 

Data: 05/04/2019 (sexta-feira)  
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Horário: 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 representa-lo. 
 
PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue: 
➢ Assunto: Projeto EMAI 

Data: 10/04/2019 (quarta-feira) 
Horário: das 8h às 12h 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
➢ Assunto: Programa Ler e Escrever 

Data: 10/04/2019 (quarta-feira) 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
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  
 
DIVULGAÇÃO 
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. 
 
 
 

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
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
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EVENTO ARDUINO DAY 2019 – DIA 06/04 
 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.  
 
CURSO “PRÁTICAS E ESPAÇOS DE LEITURA” (SESC ITAQUERA) 
 O curso propõe itinerário formativo onde os participantes pensem sobre 
o leitor que são e ressignifiquem a importância do trabalho literário, da formação 
de acervos e das práticas de leitura, criação e fortalecimento de espaços 
institucionais literários. O curso será conduzido por Beto Silva, que é pedagogo 
e psicopedagogo, mediador e multiplicador de leitura formado pelo Projeto 
Mudando a História da Fundação Abrinq, além de presidente e Coordenador 
Geral de Projetos de Educação e Cultura do Instituto Clio - Cultura, Leitura e 
Juventude e analista de projetos no Instituto Crescer para a Cidadania. 
 As inscrições vão até dia 10/04, por-email (uma mensagem com o título 

BIBLIOTECA DE INVENTAR para o e-mail inscricao@itaquera.sescsp.org.br 

contendo nome, RG, telefone, endereço e e-mail para contato); pelos telefones 

(11) 2523-9326 ou 2523-9309 (quarta a domingo, das 9h às 17h); ou 

Pessoalmente, na Central de Atendimento (mesmos dias e horários do 

atendimento telefônico). O curso será realizado no Sesc Itaquera (Avenida 

Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera). Para mais informações 

sobre os dias de curso e inscrição, acesse o site 

https://www.sescsp.org.br/programacao/185591_BIBLIOTECA+DE+INVENTAR+

PRATICAS+E+ESPACOS+DE+LEITURA. 

 

3ª MOSTRA DE DANÇA DA DIRETORIA LESTE 4 - O PATRIMÔNIO NOSSO DE 

CADA DIA - DANÇAS REGIONAIS PELO BRASIL  

 A Diretoria de Ensino Região Leste 4, por meio do Núcleo Pedagógico, 

convida todas as Unidades Escolares, de todos os segmentos a participarem da 

3ª Mostra de Dança – 2019, Tema “O patrimônio nosso de cada dia - danças 

regionais pelo Brasil.” As inscrições deverão ser realizadas no período de 

https://www.sympla.com.br/arduinodaysp19__470240
mailto:inscricao@itaquera.sescsp.org.br
https://www.sescsp.org.br/programacao/185591_BIBLIOTECA+DE+INVENTAR+PRATICAS+E+ESPACOS+DE+LEITURA
https://www.sescsp.org.br/programacao/185591_BIBLIOTECA+DE+INVENTAR+PRATICAS+E+ESPACOS+DE+LEITURA
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04/04/2019 a 11/04/2019.  A data prevista de realização da Mostra é 

14/06/2019. Para participar, a Unidade Escolar deverá ler o REGULAMENTO, 

preencher a ficha de inscrição e encaminhar via e-mail ao Núcleo Pedagógico 

delt4npe@educacao.sp.gov.br.  

 Mais informações ou dúvidas, entrar em contato com as PCNP Viviane 

Modesto e Renata Rigotti no Núcleo Pedagógico – Telefone: 2082-9755/9775. 

CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 

CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição. 

 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO)  
 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/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) – CURSOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO  
 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.  
 Inscrições abertas até dia 14/4/19. O candidato deverá preencher 
completamente o formulário de inscrição, via on-line, possuir formação de nível 
superior ou em nível de graduação, em curso reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), 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.   

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/2-regulamento_3-mostra-de-dana-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/3-ficha-de-inscrio_3-mostra-de-dana-2019.doc
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/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/4-regulamento_cuco_2019.pdf
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
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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#/
fdata=id%3D6.   
 
6ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 Informamos que as inscrições para a 6ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa 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.  
 A Olimpíada acrescentou um novo gênero para o concurso: o 
documentário. Por isso o Portal atualizou o link contendo o novo caderno “Olhar 
em movimento: cenas de tantos lugares”. Segue link atualizado: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossaspublicacoe
s/colecao-da-olimpiada/artigo/1991/colecao-da-olimpiada. Para mais 
informações, entrar em contato com a PCNP Jacqueline pelo telefone 2082- 
9754. 
 
PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10  

Organizado pela Fundação Victor Civita em 1998, o Prêmio Educador Nota 
10 recebe inscrições até o dia 27 de maio. O concurso reconhece as iniciativas 
de profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental (incluindo Educação 
de Jovens e Adultos – EJA) e Ensino Médio.  

Os trabalhos premiados são ideias simples e corajosas que mostram a 
importância da aprendizagem de crianças e jovens e a tarefa de mantê-los em 
uma boa escola, trabalho esse indispensável para a transformação deste país 
numa nação melhor e mais justa.  
 Para mais informações, regulamento e inscrição, acesse o site 
https://premioeducadornota10.org/. 

https://www.sescsp.org.br/unidades/6_ITAQUERA/#/uaba=programacao
https://www.sescsp.org.br/unidades/6_ITAQUERA/#/uaba=programacao
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossaspublicacoes/colecao-da-olimpiada/artigo/1991/colecao-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossaspublicacoes/colecao-da-olimpiada/artigo/1991/colecao-da-olimpiada
https://premioeducadornota10.org/
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PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2019  
 Estão abertas, de 27 de março a 31 de maio, as inscrições para a 16ª edição 
do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), programa da Câmara dos Deputados que 
simula uma jornada parlamentar com estudantes do ensino médio de escolas 
públicas e particulares, que devem enviar um projeto de lei de sua autoria, de 
tema livre e impacto nacional, propondo melhorias para o País. 
 Durante o encontro, que será realizado de 23 a 27 de setembro, em 
Brasília, os jovens recebem informações sobre processo legislativo, participação 
e cidadania, e realizam debates e votações como se fossem deputados federais. 
 Para participar do PJB, o estudante precisa enviar a ficha de inscrição, um 
projeto de lei de sua autoria, de tema livre e impacto nacional, e a documentação 
necessária para a Secretaria de Educação do seu Estado, conforme previsto no 
Manual de Procedimentos do PJB 2019. 
 Mais informações e inscrição no site https://www2.camara.leg.br/a-
camara/programas-institucionais/educacao-para-a-
cidadania/parlamentojovem.  
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA ABRIL 
            Divulgamos resumidamente as formações do Programa de Formação de 
Professores da Universidade de São Paulo (USP) para o mês de abril:  

• Cursos para alunos do Ensino Médio: Vivências com a arte para jovens e 
adolescentes – inscrições presenciais até 18/04 – Informações: 
https://bit.ly/2UeI7BG;  

• Cursos para alunos do Ensino Médio: Noções sobre Oceanografia – 
inscrições online até 12/04 – Informações: https://bit.ly/2CFe1NQ; 

• BNCC: panorama das críticas e desafios no processo de implementação – 
dia 08/04 - Informações: https://bit.ly/2FAclXA; 

• Financiamento da Educação: comparações internacionais – inscrição 
online até 11/04 - Informações: https://bit.ly/2CHGqml. 

CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Informativo.  
 
HISTÓRIA DO PATRONO 
 Informamos a todos que os documentos elaborados no ano de 2017 pelas 
equipes escolares sobre as respectivas histórias das escolas e seus patronos 
estão disponíveis para pesquisa no novo site do CRE Mário Covas, 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7550. A 
pesquisa pode ser feita selecionando a Diretoria de Ensino e/ou o Nome da 
Escola. Mais uma vez, agradecemos ao empenho de todos os envolvidos, e 
solicitamos que seja dada ampla divulgação desse material para a comunidade 
escolar. 
 
 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem
https://bit.ly/2UeI7BG
https://bit.ly/2CFe1NQ
https://bit.ly/2FAclXA
https://bit.ly/2CHGqml
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/5-dica-das-educadoras_37_mar_abr19.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7550
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OUTROS  
VAGA ZELADORIA 
EE PROFA. MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS  

A Direção da EE Profa. Maria de Lourdes Rosário Negreiros informa que há 
vaga para zeladoria, os interessados devem entrar em contato com a Direção da 
Escola nos telefones: 2721-2924 e 2721-4574. 
  
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  


