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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 13 de 10/04/2019 

  

 

Mensagem: “As pessoas podem tirar qualquer coisa de você, mas ninguém 

pode tirar de você a maneira como você decidirá lidar com as situações que 

atravessam sua vida.” 
(Sabedoria Budista) 

 
GABINETE 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS - (CUCo) 

Informamos aos Srs. Diretores que a Coordenação do Vem pra USP 
encaminhou, para conhecimento, que no dia 08/04/19 a Diretoria de Ensino 
Leste 4 possuía 773 alunos inscritos na Competição USP de Conhecimento 
(CUCo) e sugeriram que para melhorar o processo de inscrição as 
escolas criem a Hora do vem pra USP!  Nessa ação os alunos, em dias 
determinados, fariam a inscrição na própria escola, por exemplo na sala de 
informática. 

Desta forma, solicitamos AMPLA DIVULGAÇÃO junto aos alunos do Ensino 
Médio. 

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. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
INSCRIÇÕES – PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO  

A Dirigente Regional de Ensino da Região Leste 4 comunica a abertura das 
inscrições ao posto de trabalho na função de Professor Coordenador do Núcleo 
Pedagógico – ANOS INICIAIS (preferencialmente PEB I) e EDUCAÇÃO FÍSICA, 
desta Diretoria de Ensino, de acordo com a RES. SE nº 75/2014. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 

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/001/2019/04/1-regulamento_cuco_2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/2-edital-pcnp-2019-anos-iniciais-e-ed-fsica.docx
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COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS  
VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
EE PROF. SÉRGIO DA SILVA NOBREZA 

Informamos que a EE Prof. Sérgio da Silva Nobreza possui 2 vagas para 
professor eventual, nos períodos manhã e tarde. Os candidatos deverão 
participar de entrevista no dia 11/04/2019 (quinta-feira) às 14h na Unidade 
Escolar. 
EE PROFA. KIMAKO KAMADA KINOSHITA 

Informamos que a EE Profa. Kimako Kamada Kinoshita possui 2 vagas para 
professor eventual – Anos Iniciais, sendo 1 para o período da manhã e 1 para o 
período da tarde.  
EE JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO  

Informamos que 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. A atribuição será no dia 18/04/2019 (quinta-feira), às 9h30min 
na Unidade Escolar. 

 
COMISSÃO DE COLEGIADOS  
CADASTRO DO CONSELHO DE ESCOLA E DA PROPOSTA PEDAGÓGICA NA SED 
 Recebemos reclamações de várias escolas que ainda encontram 
dificuldades no processo de cadastro do Conselho de Escola e, 
consequentemente, do Projeto Pedagógico na SED. 
 Entramos em contato com a Equipe da CIMA e fomos informados que a 
plataforma ainda está com problemas e que, provavelmente, serão solucionados 
nesta semana. 
 Solicitamos que aguardem até segunda-feira, 15 de abril, e então façam 
nova tentativa. Caso continuem as dificuldades, mandem e-mail para 
delt4npe@educacao.sp.gov.br informando o ocorrido, para que possamos 
buscar solução. 

 
 

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

Lembramos aos Diretores e Responsáveis pela merenda, que assim que 

recebidos os produtos de Hortifrútis e Ovos, semanalmente, a guia de remessa 

de cada produto, entregue ou não entregue, deverá ser providenciada a devida 

baixa no sistema SAESP II. 

As entregas são efetuadas de segunda a quarta-feira, então as devidas 

baixas deverão ser realizadas, pelo menos, até sexta-feira da mesma semana. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Célia – 2082-9432. 

 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT 
QUESTIONÁRIO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA  

Com o intuito de acompanhar o processo do Programa de Inovação 

Educação Conectada junto às Unidades de Ensino, a DETEC/CIMA disponibilizou 

na SED, no módulo Cadastro de Escolas – Escolas, um questionário sobre o 

programa educação conectada. 

Informamos que todas as Escolas deverão responder o questionário até o 

dia 12/04/2019. 

CLIQUE AQUI para acessar os procedimentos de preenchimento. 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GUIAS DE 
TRANSIÇÃO – GRUPO 01 
 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 
(Matemática)”. 

➢ 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 – Maria Ferraz – 
Orlandi – Astolfo – Valdir – Exército – Sapopemba.  

Data: 11/04/2019 (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. Se possível, trazer o guia e as atividades 
complementares. 
 
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 
(Matemática)”. 

➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Duprat – Arthur – 
Infante – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/3-nit-questionrio.docx
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Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Victor – 
Zalina – Inah – Jopeque – Sansígolo – Sapopemba – Adelaide – Farão – 
João Sarmento – João Camargo. 

Data: 11/04/2019 (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. Se possível, trazer o guia e as atividades 
complementares. 
 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA – PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca para a Orientação Técnica – 
Mediação e Linguagem - Videoconferências, as Professoras da Sala de Leitura 
das escolas abaixo relacionadas: 

➢ Hiroshima – Shiro – Octacílio – República – Rosolia.  

• Data: 16/04/2019 (terça-feira) – Sonoplastia para podcast 
Horário: das 7h30min às 13h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim - São Paulo/SP. 

• Data: 23/04/2019 (terça-feira) – Conversa com Conceição Evaristo, 
escritora brasileira homenageada pela 6ª Olimpíada de Língua 
Portuguesa. 

Horário: das 7h30min às 13h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim - São Paulo/SP. 
 
RESERVA TÉCNICA PNDL 
Sr. Diretor(a) 
 De acordo com as informações que nos foram enviadas pelos responsáveis 
pelo PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, que atuam na SEE, a 
ferramenta de solicitação de reserva técnica (RT) de livros didáticos do PNLD 
estará disponível, a partir de 8 de abril, no sistema PDDE Interativo, pelo site 
http://pddeinterativo.mec.gov.br. As escolas terão até 12 de abril para 
demandar livros. 
 Para acessar o pedido de RT a escola deverá, em primeiro lugar, ofertar, 
na aba de remanejamento, ao menos um livro para desbloqueio ainda que fora 
do ciclo de atendimento. Os quantitativos requeridos serão submetidos a análise 
de consistência e posterior validação pelo órgão central. 
 
QUADRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2019 – PRAZO PRORROGADO 

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 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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na SED. O prazo de preenchimento foi prorrogado até 15 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 
DIVULGANDO O COMUNICADO DA APROFFESP AOS PROFESSORES DE 

FILOSOFIA 

 “Comunicado às regionais da APROFFESP (Associação dos Professores de 

Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo): Prezados/as Coordenadores/as 

Regionais da APROFFESP filósofos/as e professores/as de Filosofia em geral, 

diante da convocação feita pela APEOESP para o dia 11/04/19 data em que 

estava agendada nossas plenárias, sabendo-se que muitas regiões contam com 

parceria das subsedes da APEOESP para realização das plenárias nestes espaços, 

e que diretores/as, coordenadores/as e professores/as associados dirigem 

subsedes ou são  representantes de escola, achamos por bem adiar a realização 

das plenárias regionais e rediscutir a data na reunião Ordinária da Diretoria no 

dia 13/04/19 às 9 horas na Casa da solidariedade (aberta a participação de 

associados). 

FICA MANTIDA A “PLENÁRIA” AGENDADA PARA A CÂMARA DE 

VEREADORES DA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/04/19 ÀS 14 HORAS. 

TEMÁTICA: “Ciência, Ideologia e filosofia: O que não é filosofia?” 

▪ Conjuntura educacional e Currículo de transição 

▪ Fortalecimento da APROFFESP no Estado de São Paulo 

EXPOSITORES: Professor Severino e Professor Chico Gretter, compondo a Mesa 

Profa. Lúcia Peixoto, Profa. Soninha e o Vereador Celso Giannazi 

Contando com a compreensão e esforço de todas/os para viabilizar ambas 

as agendas, que são importantíssimas.” 

Outras informações com o PCNP Leandro Negretti – responsável pelas 

disciplinas de Filosofia e Sociologia, – Tel.: 2082-9768 

 

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

CADA DIA - DANÇAS REGIONAIS PELO BRASIL – INSCRIÇÕES ATÉ 11/04 

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

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

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

regionais pelo Brasil.” As inscrições deverão ser realizadas até dia 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. 

 
ISMART - ENCONTRO COM EDUCADORES 2019 – DIA 18/05  
 O 12º Encontro Ismart com Educadores da Rede Pública, acontecerá maio 
na cidade de São Paulo, no dia 18/05. Este ano, o tema do evento será: “Altas 
habilidades/Superdotação: o papel da escola na identificação, suporte e 
inclusão”. Haverá painel com palestrantes (Cristina Maria Carvalho Delou, 
Denise de Souza Fleith, Elisabeth Veiga), debates com perguntas da plateia, 
entrega de certificados e homenagens aos professores. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas pelo site: https://www.ismart.org.br/encontro-
educadores/, assim como mais informações sobre o encontro. 
 
ISMART - INSCRIÇÕES PARA OS PROJETOS ALICERCE E BOLSA TALENTO – ATÉ 
05/06   
 O processo seletivo de bolsas de estudos do Ismart já começou, as 
inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até dia 05/06, pelo site: 
www.ismart.org.br. Serão oferecidas até 340 bolsas de estudos e mais de 600 
para o Ismart Online, com público-alvo para alunos do 7º ano ou 9º ano. A 
primeira fase compreende a realização de cadastro e teste online, com questões 
de Língua Portuguesa e Matemática. Mais informações no site 
https://www.ismart.org.br/.   
 
7º CONCURSO DE REDAÇÃO DO HOSPITAL DE AMOR (HOSPITAL DE BARRETOS) 
– INSCRIÇÃO ATÉ 24/05 
 Divulgamos o 7º Concurso de Redação do Hospital de Amor de Barretos. 
O tema desse ano é Alimentação saudável e atividade física: de olho no futuro 
sem câncer colorretal. As inscrições e a fase escola acontecem de 02 de abril a 
24 de maio de 2019. O envio das redações para a Diretoria de Ensino deverá 
acontecer até dia 07/06 de 2019. 
 As premiações consistem em: 1º colocado (1 notebook), 2º ao 5º 
colocados (1 tablet) e os 5 finalistas (Estágio no Hospital de Amor, em Barretos). 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/4-regulamento_3-mostra-de-dana-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/5-ficha-de-inscrio_3-mostra-de-dana-2019.doc
https://www.ismart.org.br/encontro-educadores/
https://www.ismart.org.br/encontro-educadores/
https://www.ismart.org.br/
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Mais informações no site Informações www.hcancerbarretos.com.br/concurso-
de-redacao-nec. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
IIº ENCONTRO INTERNACIONAL COM ESCRITORES AFRICANOS
 Divulgamos, através do Boletim CGEB e do Núcleo de Inclusão Educacional 
(NINC), o IIº Encontro Internacional Com Escritores Africanos, organizado pela 
iniciativa Literáfrica Brasil, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2019 no 
Centro Cultural Olido – São Paulo. O evento propõe reunir escritores dos vários 
países africanos em palestras, saraus, bate-papo, exposições, lançamentos 
inéditos e sessões de autógrafos, contação de histórias africanas, exibição de 
documentários, teatro africano e apresentação musical com cantora africana.  
 A inscrição se encontra no site 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnds5rjRBvK6As6TdOZMsVGef1Q
2Ea_KxkT7ffvqdsgDMcUg/viewform?fbclid=IwAR2vNAlYGyJweJHSSPZz0FoukEzj
xjPhAw8xAWASbTgwJgGEldWpQ1fOJqA. Salientamos que a participação, 
despesas com deslocamentos e ingressos serão às custas dos interessados.  
 Para mais informações sobre o evento, acesse o site 
https://drive.google.com/file/d/1GRuISas9gi5-3fgEH6a_MA2Oy2Y7chqY/view e 
https://www.literafrica.com/. 
 
CONCURSO ESCOLA EM QUADRINHOS – INSCRIÇÃO ATÉ 07/06 
 O Secretário da Educação do Estado de São Paulo, considerando a 
importância de incentivar a pesquisa, a produção artística e cultural e promover 
a Educação Alimentar entre os alunos da Rede Estadual de Ensino, institui o 
Concurso “Escola em Quadrinhos” em parceria com o Parque da Mônica e o 
Instituto Mauricio de Sousa. 
 Poderão participar alunos matriculados e frequentes na Rede Estadual 
Pública de Ensino, a categoria será “História em Quadrinhos – HQ” e o tema 
“Alimentação Saudável”. A participação do (a) aluno (a) se dará por adesão da 
escola; O trabalho poderá ser realizado em grupo de 03 (três) a 05 (cinco) alunos 
- independente do ano/série que cursa. O grupo poderá, em cada categoria, ser 
composto por alunos de diferentes anos e ou séries.  
 Os participantes deverão escolher, democraticamente, um (a) professor 
(a) orientador (a), que será responsável pelo acompanhamento de todo o 
processo de produção da História em Quadrinhos e também pela autenticidade 
da obra. A fase escola deverá acontecer até dia 07/06/2019, e os documentos 
devem ser entregues na DE Leste 4 até esta data. 
CLIQUE AQUI para acessar a informação na íntegra. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do concurso. 
 
 

http://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec
http://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/6-hospital-do-amor-2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnds5rjRBvK6As6TdOZMsVGef1Q2Ea_KxkT7ffvqdsgDMcUg/viewform?fbclid=IwAR2vNAlYGyJweJHSSPZz0FoukEzjxjPhAw8xAWASbTgwJgGEldWpQ1fOJqA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnds5rjRBvK6As6TdOZMsVGef1Q2Ea_KxkT7ffvqdsgDMcUg/viewform?fbclid=IwAR2vNAlYGyJweJHSSPZz0FoukEzjxjPhAw8xAWASbTgwJgGEldWpQ1fOJqA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnds5rjRBvK6As6TdOZMsVGef1Q2Ea_KxkT7ffvqdsgDMcUg/viewform?fbclid=IwAR2vNAlYGyJweJHSSPZz0FoukEzjxjPhAw8xAWASbTgwJgGEldWpQ1fOJqA
https://drive.google.com/file/d/1GRuISas9gi5-3fgEH6a_MA2Oy2Y7chqY/view
https://www.literafrica.com/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/7-concurso-escola-em-quadrinhos-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/8-regulamento-concurso-escola-em-quadrinhos-versao-03-4.pdf
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PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 2019  
 O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do 
Governo do Estado de São Paulo, coordenado e executado pela Secretaria de 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Secretaria de 
Estado da Educação – SEE. Tem como objetivo proporcionar aos estudantes com 
idade entre 16 e 21 anos de idade, que estejam regularmente matriculados e 
com frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino estadual, 
sua primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, 
por meio de estágio remunerado.  
 Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: 
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/, além de receber mais 
informações como dicas de entrevista, modelos de documentos e outros.  
Período de inscrições:  

• Alunos da 2ª série do Ensino Médio: até 31/12/2019.  

• Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019. 
 
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2019 – INSCRIÇÃO ATÉ 31/05 
 Informamos que estão abertas as inscrições para o Programa Parlamento 
Jovem Brasileiro. O Parlamento Jovem Brasileiro é uma oportunidade única para 
os estudantes de ensino médio vivenciarem, na prática, o trabalho dos 
deputados federais, elaborar projetos de leis e debater, na Câmara dos 
Deputados, temas de grande importância para o nosso país. 
 Este é um programa que busca contribuir para o desenvolvimento de uma 
das dimensões da cidadania, que é o conhecimento sobre a organização da 
democracia representativa, assim como a importância da participação e do 
controle social. 
 O PJB também ajudará os estudantes a desenvolver habilidades como: 
domínio da linguagem, compreensão de fenômenos, enfrentamento de 
situações-problema, construção de argumentação e elaboração de propostas, 
que são as principais competências da matriz de referência do ENEM. 
 O período de inscrição é de 27 de março a 31 de maio de 2019, 
exclusivamente no site da Câmara dos Deputados. Para inscrever-se, o 
interessado deverá acessar a Ficha de Inscrição pela página do PJB no Portal da 
Câmara dos Deputados, em: www.camara.leg.br/pjb. Para informações 
adicionais acesse o site https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-
institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem ou entre em 
contato com o PCNP Leandro Negretti (Filosofia e Sociologia) pelo Tel.: 2082-
9768 ou e-mail leandro.negretti@educacao.sp.gov.br.  
CLIQUE AQUI para acessar as informações recebidas do Boletim CGEB. 
 
 
 

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
http://www.camara.leg.br/pjb
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
mailto:leandro.negretti@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/9-parlamento-jovem-brasileiro-2019.pdf
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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  

 
 

 


