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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 14 de 17/04/2019 

  

 

Mensagem: “Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 

Pessoas mudam o mundo” 

 
(Paulo Freire) 

 
 
GABINETE  
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO)    
 Senhores Diretores,  

Agradecemos a inscrição de todos os 1313 alunos de Ensino Médio na 
Competição USP de Conhecimento de 2019, assim como as respectivas Unidades 
Escolares que divulgaram amplamente para os estudantes a oportunidade dada 
pelo CUCo.  
 Reforçamos que a primeira prova será online, no período de 22/04/19 
(08h) à 26/04 (22h), e que o aluno terá 2h para finalizar a mesma. Serão 18 testes 
de múltipla escola com 4 alternativas cada. Mais informações no site 
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/.  
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS  
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – PROFESSOR EVENTUAL 

A Comissão de Atribuição Classes/Aulas orienta quanto à substituição de 
temporárias de docente, considerar o disposto na Resolução SE 1, de 17-1-19 
(DOE 18/01 – p.27) 

Artigo 2º – Para o atendimento prioritário aos alunos, em sala de aula, 
todos os docentes que se encontrem designados como Vice Diretor de 
Escola e Professor Coordenador, bem como os docentes que atuam na 
Salas/Ambientes de Leitura ou Professor Mediador e Comunitário deverão, 
em sua unidade escolar de exercício, reger classe ou ministrar aulas, livres 
e/ou em substituição, a título eventual, que se encontrem disponíveis em 

https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
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virtude de inexistência de docente, até que as mesmas sejam atribuídas, 
ainda que não de sua habilitação, exceto a disciplina de Educação Física 
que exige habilitação específica. 
1º – Aos docentes readaptados não será aplicado o disposto no caput deste 
artigo. 
2º – Ao reger classe ou ministrar aulas, os docentes permanecerão 
designados e/ou vinculados à Salas/Ambientes de Leitura e como 
Professor Mediador e Comunitário, cumprindo as suas atribuições e sua 
carga horária de trabalho semanal, conforme disponibilidade, após o 
atendimento aos alunos em sala de aula. 
3º – Os docentes vinculados à Salas/Ambientes de Leitura e como 
Professor Mediador e Comunitário serão remunerados pelas aulas 
ministradas que excederem à sua carga horária, observado o limite da 
carga horária semanal da Jornada Integral de Trabalho Docente (40 horas 
semanais). 

Além dos docentes acima elencados, poderão eventuar: 

• Efetivo/ Cat F, que não tenham jornada completa (até 32 aulas); 

• Cat O que tenha tido aulas atribuídas em 2019 – processo inicial, em 
exercício na Unidade Escolar; 

• Cat O com inscrição para 2019 – Leste 4, sem atendimento na atribuição 
e que esteja com contrato “V” – suspenso; 

• Docente com portaria “S”. 
Esgotando-se as possibilidades de substituições eventuais, as escolas poderão 
proceder a contratação de Professores Eventuais, conforme segue: 
I – Verificar a relação de docentes contratados – Cat V (disponível na SED – 
Recursos Humanos, aba EVENTUAL) – STATUS ACEITO  

a) a Unidade Escolar deverá entrar em contato com o respectivo docente e 
convocá-lo para eventuar, de acordo com a necessidade da escola e 
disponibilidade do professor; 

b) Para eventuar – ainda que esteja com o status ACEITO, o DOCENTE 
DEVERÁ TER INSCRIÇÃO PARA 2019 (se não tiver inscrição 2019, não 
poderá eventuar). 

c)  Esgotada a possibilidade de atendimento ao docente com “status aceito”, 
a escola poderá contratar Docente INSCRITO/ Cadastrado 2019 na Leste 
4: habilitado, aluno, qualificado. 

d) A escola que necessita de docente eventual deverá comunicar à comissão 
enviando Ofício para o e-mail Marli.Rosa@educacao.sp.gov.br  
informando o número de docentes de que necessita. Lembramos que o nº 
de contratos é restrito e definido pela Secretaria da Educação.  

ATENÇÃO: Não é autorizado transferência de contratos categoria V, uma vez 
aberta na Unidade A, ficará nela até o término (O docente contratado por 
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determinada Unidade Escolar que atuar em outra terá o pagamento efetuado 
pelo contratante – Unidade A) 
 
VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
E. E. JORN. PROF. EMIR MACEDO NOGUEIRA 

Informamos que a EE Jorn. Prof. Emir Macedo Nogueira possui 01 vaga 
para Professor Eventual PEB - I. A atribuição será no dia 23/04/2019 (terça-feira), 
às 10 horas na Unidade Escolar. 
 
EE PROF. JAMIL PEDRO SAWAYA  

Informamos que a EE Prof. Jamil Pedro Sawaya possui 3 vagas para 
professor eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, período 
manhã e tarde. Os interessados deverão entrar em contato com a Direção da 
Escola nos telefones: 2749-0957 e 2749-4365. 
EE REPÚBLICA DA NICARÁGUA  

Informamos que a EE República da Nicarágua possui 2 vagas para 
professor eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Os 
interessados deverão entrar em contato com a Direção da Escola nos telefones: 
2019-1099 e 2919-5400. 
 
COMISSÃO DE COLEGIADOS 
CADASTRO CONSELHO DE ESCOLA E PROJETO PEDAGÓGICO NA SED 
 Recebemos informações que o cadastro do Conselho de Escola na SED foi 
normalizado. Porém, algumas Unidades Escolares ainda estão encontrando 
dificuldades no processo de inserção dos membros do Conselho e, para estas 
escolas, sugerimos que utilizem o navegador “Internet Explorer” para realizar tal 
tarefa, tendo em vista que a plataforma SED foi criada para melhor 
funcionamento neste navegador. Agradecemos a compreensão e nos dispomos 
para quaisquer dúvidas futuras. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ENSINO MÉDIO – MMR - FORMAÇÃO 
CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM ATPC 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de 
Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para “Reunião de Trabalho: MMR 
- Formação Continuada dos Professores de Matemática em ATPC”.  
➢ Penna – Chibata – Joaquín – Talarico – Zanelatti – Luzia – Ávila – Romeu –

Nicarágua – Shiro – Astolfo – Exército – Arthur – Jozineide – Quintiliano – 
Inah – Farão – João Camargo.  

Data: 17/04/2019 (quarta-feira)  
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Horário: 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
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 
(Ciências da Natureza)”. 
➢ Penna – Cunha – Aroldo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 

Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – 
Zanelatti – Luzia – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – 
Romeu – Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – Astolfo – 
Shiro – Maria Ferraz – Orlandi – Exército – Adelaide.  

Data: 18/04/2019 (quinta-feira)  
Horário: 08h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
Obs.: pedimos 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 
(Ciências da Natureza)”. 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Jozineide – Arthur – 

Infante – João Camargo – Duprat – Fragoso – Ávila – Quintiliano – Pilar – 
Paulo Lauro – Rosolia – Nicarágua – Romeu – Sansígolo – São João – 
Nobreza – Shiro – Victor – Zalina – Inah – Jopeque – Sapopemba – Farão – 
João Sarmento – Valdir. 

Data: 18/04/2019 (quinta-feira)  
Horário: 13h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
Obs.: pedimos que o horário de convocação do PC seja respeitado.  
 
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: 24/04/2019 
Horário: das 8h às 12h 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
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➢ Assunto: Programa Ler e Escrever 
Data: 24/04/2019 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 
3ª MOSTRA DE DANÇA DA DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Responsáveis pelos 
ensaios dos alunos inscritos na 3ª Mostra de Dança da Diretoria de Ensino Leste 
4, das escolas abaixo relacionadas, para Orientação Técnica, a fim de esclarecer 
sobre o tema, regulamento, cronograma e local da apresentação. 
➢ Baillot – Pimentel – Liberato – Ramacciotti – República – Inah – Shiro – 

Octacílio – Astolfo – Mignone – Joaquín.  
Data: 17/04/2019 (quarta-feira) 
Horário: das 07h30min às 13h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
Obs.: na impossibilidade da participação do Professor Responsável, é necessário 
o comparecimento do Professor Coordenador da Unidade Escolar participante.  
 Mais informações ou dúvidas, entrar em contato com a PCNP Viviane 
Modesto e PCNP Renata Rigotti no Núcleo Pedagógico – Telefone: 2082-
9755/9775. 
 
PROJETO MEDIAÇÃO E LINGUAGEM - PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA E 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca para Orientação Técnica - 
Mediação e Linguagem - Videoconferência “Conversa com Conceição Evaristo, 
escritora brasileira homenageada pela 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa”, as 
Professoras da Sala de Leitura e convida os professores de Língua Portuguesa das 
escolas abaixo relacionadas: 
➢ Hiroshima – Shiro – Octacílio – Rosolia – República.  

Data: 23/04/2019 (terça-feira) 
Horário: das 7h30min às 13h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 

A videoconferência também será transmitida por Streaming pelo site da 
Rede do Saber: www.rededosaber.sp.gov.br.  
 
DIVULGAÇÃO 
CURSOS ON-LINE: “LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICAS EM SALA DE AULA” 
E “NAS TRAMAS DO TEXTO”. 
 As inscrições para os cursos on-line “Leitura vai, escrita vem: práticas em 
sala de aula” e “Nas tramas do texto” estão abertas desde 15 de abril de 2019. 
Para realizá-las, acesse: www.escrevendoofuturo.org.br. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.escrevendoofuturo.org.br/


P á g i n a  | 6 

 

Público alvo: Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio em exercício nas escolas públicas do Brasil. 
 
PESQUISA “DESAFIOS DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: QUAL A ESCOLA DA 
ATUALIDADE?” (PUC-SP) – PREENCHIMENTO ATÉ 19/04  
 A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), por meio do seu Grupo de 
Cooperação Técnica e Pesquisa (GCTEC), vem apoiando iniciativas de pesquisas 
que possam contribuir para a melhoria da qualidade das ações formativas por 
esta ofertadas.  
 Para isso, contamos com a participação dos professores, professores 
coordenadores, diretores, supervisores e dirigentes de ensino para responder o 
questionário que faz parte de uma pesquisa gerida pelo Departamento de 
Educação: Psicologia da Educação da PUC/SP, intitulada “Desafios da escola 
contemporânea: qual a escola da atualidade?”.  
 Para participar, acesse o link : 
https://www.onlinepesquisa.com/s/ba51d55. O prazo de preenchimento vai até 
dia 19 de abril de 2019. Importante: não serão divulgados quaisquer dados que 
permitam reconhecer o respondente.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim da EFAP.  
 
CURSO ESCOLA AVANÇADA DE ENGENHARIA MECATRÔNICA (USP) 
 A Universidade de São Paulo (USP) está com as inscrições abertas para o 
tradicional curso “Escola Avançada de Engenharia Mecatrônica”, que acontece 
entre os dias 30 de junho a 07 de julho e é direcionado a alunos da 3ª série do 
Ensino Médio ou Técnico ou alunos já formados no Ensino Médio, mas que não 
ingressaram no ensino superior.   
 O objetivo do curso é oferecer, durante o período de férias, uma 
introdução da universidade e suas possibilidades de atuação aos alunos. A 
inscrição termina dia 21 de abril de 2019. Para mais informações e inscrição, 
acesse o site http://www.petmecatronica.poli.usp.br/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
 
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 

https://www.onlinepesquisa.com/s/ba51d55
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/1-boletim_efap_2019_n18.pdf
http://www.petmecatronica.poli.usp.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/2-edital-processo-seletivo-eaem-2019.pdf
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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#/fdat
a=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. 
 
ZAYED SUSTAINABILITY PRIZE  
 Em 2008, os líderes dos Emirados Árabes Unidos lançou o Prêmio Zayed 
Future Energy. O Prêmio foi criado com o objetivo de incentivar e fortalecer a 
inovação em energias renováveis e honrar o legado de nosso fundador, o 
falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que era um ávido defensor da 
importância do crescimento e desenvolvimento sustentáveis. Com base em 10 
anos de sucesso como o Zayed Future Energy Prize, o Prêmio Zayed da 
Sustentabilidade agora apoia soluções de todo o espectro de sustentabilidade 
para um impacto mais amplo.  
 Os projetos desta edição deverão ser baseados em três critérios - impacto 
(resultados significativos e tangíveis na qualidade de vida das pessoas); inovação 
(características que visam mudar o status quo da comunidade, que apresente 
potencial para catalisar oportunidades que terão impactos positivos e 
promovam mudanças transformadoras); e inspiração (potencial para ampliar os 
resultados do projeto ao longo do tempo e a capacidade de inspirar o 
desenvolvimento de outras iniciativas) - e em cinco categorias: Saúde, 
Alimentos, Energia, Água e Escolas de Ensino Médio em todo o mundo (Global 
High School).  
 As escolas da rede estadual de ensino estão convidadas a participar da 
categoria Escolas de Ensino Médio em todo o mundo, que envolve estudantes 

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
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do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, entre 11 a 19 anos, por 
meio da proposição de projetos que possam ser implementados dentro de 12 
meses a 24 meses, com resultados tangíveis nas áreas de energia sustentável, 
água, alimentos e saúde e que propiciem impactos educacionais positivos, 
contribuindo com a melhoria da aprendizagem e qualidade da educação.    
 Lembramos que todo o processo de inscrição e participação deverá ser em 
inglês. Para mais informações sobre o prêmio, as inscrições e os parâmetros para 
a participação das escolas, acesse os sites:  

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

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

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

CLIQUE AQUI para acessar o Folheto do Prêmio.  
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação do Prêmio.   
 
PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL 2019  
 Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professor Brasil 2019, iniciativa 
do Ministério da Educação que premia projetos inovadores e relevantes de 
professores de escolas públicas. Para participar, o professor deve elaborar um 
relato de algum projeto, ideia, estudo, atividade ou até mesmo de uma aula que 
tenha feito durante o ano de 2018. A comissão julgadora avalia aspectos como 
criatividade, relevância, colaboração para a sociedade e recepção dos alunos.  
 Ha três categorias de prêmios – regional, estadual e nacional. Na última, 
seis vencedores são premiados com R$ 8.000,00, um troféu e uma viagem de 
estudo pelo país. 
 Os docentes também podem inscrever seus projetos em mais cinco 
temáticas especiais: “O esporte como estratégia de aprendizagem”, “Uso de 
tecnologias de informação e comunicação no processo de inovação 
educacional”, “Boas práticas no uso de linguagens de mídia para as diferentes 
áreas do conhecimento no ensino fundamental e médio”, “Práticas inovadoras 
de educação científica” e “Educação empreendedora”. 
 Mais informações e inscrição no site 
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/.  
 
11º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA CGU  
 A Controladoria-Geral da União (CGU) realiza o Concurso de Desenho e 
Redação da CGU, que está na 11ª Edição. O Concurso visa despertar nos 
estudantes o interesse por temas como controle social, ética e cidadania, por 
meio da reflexão e do debate desses assuntos nos ambientes educacionais, na 
família e na comunidade.  

https://zayedsustainabilityprize.com/en
https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-schools
https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-schools
https://entry.zayedsustainabilityprize.com/?_ga=2.145721584.572499111.1553624070-1119211304.1553624070
https://entry.zayedsustainabilityprize.com/?_ga=2.145721584.572499111.1553624070-1119211304.1553624070
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/3-zaued-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/4-zsp-port-inscrio2019.pptx
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
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 O público-alvo são estudantes do ensino fundamental e ensino médio, 
educação de jovens e adultos de escolas públicas e particulares de todo o país, e 
o tema deste ano é “faça o que é certo, ainda que ninguém veja!”. As inscrições 
estão abertas até 23 de agosto de 2019. 
 Para mais informações, regulamento, prazos e categorias, acesse o site 
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/participe.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/participe
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/5-concurso-desenho-e-redao-cgu-2019.pdf

