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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 18 de 15/05/2019 

  

 

Mensagem: “Otimismo é a fé que conduz à realização, nada pode ser 
feito sem esperança e confiança.” 

 
(Helen Keller) 

 
GABINETE 
REUNIÃO DE FORMAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
(SPEC) – PROJETO MEDIAÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA  

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores e os Professores 
Mediadores Escolares e Comunitários (PMEC) das unidades escolares para 
Reunião de Formação sobre Prevenção e Mediação de Conflitos Escolares, 
conforme segue:  
Pauta: A banalização do mal 
Dia: 17/05/2019 (sexta-feira)  
Horário: 8h  
Local: Anfiteatro Gênesis – DE Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
Obs.: As unidades escolares que não contam com Vice-Diretor deverão ser 
representadas pelo Diretor de Escola.  
  

SUPERVISÃO DE ENSINO 
VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
EE PROFª MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

Informamos que a EE Profª Maria de Lourdes Rosário Negreiros, possui 2 
vagas para contratação de professor eventual do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais. A atribuição será no dia 16/05/2019, às 10 horas, na Unidade Escolar. 
Solicitamos apresentar o comprovante de inscrição 2019. 
EE ANTONIO SYLVIO DA CUNHA BUENO 

Informamos que a EE Antonio Sylvio da Cunha Bueno, possui 1 vaga para 
contratação de professor eventual do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 
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Médio, no período da manhã. A atribuição será no dia 17/05/2019, às 16 horas, 
na Unidade Escolar. Solicitamos apresentar o comprovante de inscrição 2019. 
EE CIDADE DE HIROSHIMA 

Informamos que a EE Cidade de Hiroshima possui 3 vagas para professor 
eventual no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição será 
no dia 22/05/2019, às 8h30min, na unidade escolar. Solicitamos apresentar o 
comprovante de inscrição 2019. 
EE EXÉRCITO BRASILEIRO 

Informamos que a EE Exército Brasileiro, possui 1 vaga para professor 
eventual habilitado na área de exatas. A atribuição será no dia 16/05/2019, às 
14 horas, na unidade escolar. Solicitamos apresentar o comprovante de inscrição 
2019. 
EE JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO 

Informamos que a EE Jozineide Pereira Gaudino, possui 2 vagas para 
professor eventual no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A 
atribuição será no dia 17/05/2019, às 14 horas, na unidade escolar. Solicitamos 
apresentar o comprovante de inscrição 2019. 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO 
CONTINUADA – 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: Formação Continuada – 2º bimestre – Pauta Formativa”. 
➢ Penna – Cunha – Aroldo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 

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

Data: 16/05/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 8h30min 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. 
Recomendamos que tragam o notebook para realizar as atividades propostas. 
 
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO 
CONTINUADA – 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: Formação Continuada – 2º bimestre – Pauta Formativa”. 
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➢ Adelino – Aroldo – Chibata – Arthur – João Camargo – Hiroshima – Inah – 
Infante – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – 
Pilar – Quintiliano – República – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – 
Victor – Zalina – Jopeque – Cunha – Sansígolo – Farão – João Sarmento – 
Valdir – Joaquín – Sapopemba. 

Data: 16/05/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 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. 
Recomendamos que tragam o notebook para realizar as atividades propostas. 
 
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS 
HUMANAS – 2019 

Solicitamos às Unidades Escolares que divulguem o link para atualização 
de cadastro de 2019 dos professores da área de Ciências Humanas (Filosofia, 
Geografia, História e/ou Sociologia). O formulário visa a atualização dos 
cadastrados. Pedimos que os professores da área preencham até dia 
31/05/2019. 
Link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cy
pMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u  
 
VI MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS 
 A Equipe dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino Região Leste 4 irá realizar 
a VI MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS - 2019. 
Data: 19/06/2019 
Horário: das 8h às 17h 
Local: A definir 

Ficha de inscrição, orientações e Procedimentos para a apresentação dos 
trabalhos serão encaminhadas via e-mail. 

Mais informações entrar em contato com a Equipe dos Anos Iniciais. E-
mail: leste4ciclo1@gmail.com ou Tel. 2082-9762 e 2082-9763. 
 
DIVULGAÇÃO 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA – INSCRIÇÕES ATÉ 17/05 
 A coordenação da Olimpíada Brasileira de Robótica gostaria de convidar 
todos os seus estudantes de 06 a 19 anos a participarem dessa iniciativa 
(http://www.obr.org.br/). O período de inscrições termina em 17 de maio. 
 As inscrições na OBR são gratuitas e podem participar todos os estudantes 
de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico 
em todo o território nacional, desde o 1º ano do Ensino Fundamental até 3ª série 
do Ensino Médio ou Técnico. As inscrições devem ser realizadas por um 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u
mailto:leste4ciclo1@gmail.com
http://www.obr.org.br/
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professor responsável que incluirá no sistema as informações de cada estudante 
inscrito. (http://www.obr.org.br/inscricoes/).  
 A OBR possui duas modalidades: Prática e Teórica, que procuram adequar-
se tanto ao público que nunca viu robótica quanto ao público de escolas que já 
têm contato com a robótica educacional. As atividades acontecem por meio de 
competições práticas (com robôs) e provas teóricas em todo o Brasil. Os 
estudantes podem participar de apenas uma das modalidades ou das duas, 
independentemente. Custos em relação ao transporte, alimentação e 
hospedagem, caso houver, são de responsabilidade da Unidade Escolar. 
 Em sua 13ª edição, a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) tem o 
objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar 
jovens talentosos, promover debates e atualizações no processo de ensino-
aprendizagem brasileiro, disseminar, incentivar e divulgar a robótica pelo Brasil. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Coped.  
 
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/.   
 
PROGRAMA YOUTH BRASIL 2019 – INSCRIÇÕES ATÉ 19/05 
 O Comitê Gestor da Internet no Brasil lança a chamada para o Programa 
Youth Brasil 2019, um programa unificado através do qual enviará até 60 jovens 
para os três principais fóruns de Governança da Internet, sendo 10 jovens para 
o LACIGF Bolívia, 40 jovens para o Fórum da Internet no Brasil (20 jovens da 
cidade do evento e 20 de fora) e 10 jovens para o IGF Berlim. 
 Para atuar como facilitadores nos debates serão escolhidos cinco jovens 
que tenham se destacado nas edições anteriores, e que também tenham 
disponibilidade de ao menos 8 horas semanais de dedicação no período de maio 
a novembro, além da participação nas datas dos fóruns. 
 Também serão considerados para a seleção de facilitadores, a diversidade 
de gênero, diversidade regional e diversidade de áreas de estudo (de acordo com 
o grupo de inscritos, a seleção buscará atender jovens oriundos das áreas 
técnicas, do direito, das relações internacionais, comunicação, etc). 
 Os candidatos devem viver no Brasil e ter entre 18 e 25 anos ou seja, 
nascidos entre 30/11/1993 e 24/11/2001. Pessoas fora dessa faixa etária serão 
desclassificadas. As inscrições podem ser realizadas até dia 19/05/19. 

http://www.obr.org.br/inscricoes/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/1-boletim-coped-283-obr-2019.pdf
http://www.ismart.org.br/
https://www.ismart.org.br/
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 Para mais informações sobre o programa e o organizador, assim como o 
regulamento e as inscrições, acesse o site https://cgi.br/youth/.  
 
PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL 2019 – INSCRIÇÕES ATÉ 31/05  
 Estão abertas as inscrições, até dia 31/05/19, 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/.   
 
III SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR DO IFSP – 
INSCRIÇÕES ATÉ 10/06 
 A SEDCITEC JR é uma competição de projetos acadêmicos, totalmente 
desenvolvida por alunos do IFSP e voltado para jovens estudantes dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico integrado ao Ensino Médio 
e subsequente. O principal objetivo da feira é estimular a criatividade através de 
uma cultura investigativa de inovação, integrando-a aos processos de pesquisas 
e trabalhos científicos, fomentando assim o surgimento de futuros 
pesquisadores. É uma oportunidade também de integrar alunos e professores 
do IFSP Campus São Paulo com outras instituições de ensino. 
Inscrições: até dia 10/06/2019.  
Data do evento: 11, 12 e 13 de novembro de 2019.  
Local do evento: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo – Câmpus São Paulo – Rua Pedro Vicente, 625 – Bairro Canindé – São Paulo 
– SP – CEP: 01109-010 
  Para mais informações, inscrição e regulamento, acesse o site 
https://spo.ifsp.edu.br/sedcitecjr?id=1777. 
 

https://cgi.br/youth/
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
https://spo.ifsp.edu.br/sedcitecjr?id=1777
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EXPOSIÇÃO “A ILUSTRAÇÃO COMO PORTA PARA O MUNDO:  50 ANOS DA 
MOSTRA DE ILUSTRADORES DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL DE 
BOLONHA” – ATÉ 28/07 
 O Sesc Itaquera realiza, até 28 de julho de 2019, a exposição “A ilustração 
como porta para o mundo:  50 anos da mostra de ilustradores da feira do livro 
infantil e juvenil de Bolonha”. 
 A exposição, com curadoria internacional de Paola Vassalli e nacional de 
Dolores Prades, traça um panorama de artistas internacionais que foram 
decisivos na história da ilustração, premiados nos últimos 50 anos da Feira do 
Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. Além disso, a mostra também traz uma 
seleção de 5 artistas brasileiros, com o objetivo de retratar a diversidade de 
estilos e de narrativas visuais que marcaram as principais tendências da 
ilustração brasileira contemporânea.  
 Para saber mais informações sobre a exposição, acesse: 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12811_DUPLA+DINAMICA  
Período: 04 de maio a 28 de julho de 2019 - (terça à domingo) – das 9h às 17 
horas.  
Local:  Sesc Itaquera – Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 
1000 – Itaquera – São Paulo/SP. Telefone: (11) 2523-9200. 
E-mail: email@itaquera.sescsp.org.br  
 
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. 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – MAIO   
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São 
Paulo para o mês de maio: 
➢ A corrupção e o crime organizado na visão de 3 ex-diretores da Polícia 

Federal – Dia 20/05 (9h45) – Informações: 
http://www.iea.usp.br/noticias/ex-diretores-da-policia-federal-debatem-

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12811_DUPLA+DINAMICA
mailto:email@itaquera.sescsp.org.br
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
http://www.iea.usp.br/noticias/ex-diretores-da-policia-federal-debatem-sobre-a-corrupcao-e-o-crime-organizado?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=corrupcao%20crime%20organizado
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sobre-a-corrupcao-e-o-crime-
organizado?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_c
ontent=corrupcao%20crime%20organizado  

➢ Ética socioambiental é tema de seminário do Ciclo UrbanSus - 
Sustentabilidade Urbana – Dia 23/05 (8h30) – Informações: 
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus?utm_source=Boletim&utm_m
edium=not%C3%ADcia&utm_content=urbansus%20etica%20sustentabili
dade  

➢ Workshop discutirá avanços e implicações da arqueologia primata – dia 
28/05 (9h) – Informações: http://www.iea.usp.br/noticias/arqueologia-
primata?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_cont
ent=arqueologia%20primata  

➢ Chamadas para pesquisadores no exterior – Informações: 
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-
pesquisa/oportunidades-
pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=opo
rtunidades%20pesquisa. 
 

 
OUTROS 
EE INFANTE DOM HENRIQUE 

Informamos que a EE Infante Dom Henrique está participando do 
“Movimento GREENK”, trata-se de Projeto para recolhimento e destinação 
correta de Lixo Eletrônico. 

Solicitamos a parceria das escolas de nossa Diretoria Leste 4 em contribuir 
na doação de equipamentos elétricos e eletrônicos que estão inutilizados para 
somar na campanha ao Projeto. 

 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  
 
 

http://www.iea.usp.br/noticias/ex-diretores-da-policia-federal-debatem-sobre-a-corrupcao-e-o-crime-organizado?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=corrupcao%20crime%20organizado
http://www.iea.usp.br/noticias/ex-diretores-da-policia-federal-debatem-sobre-a-corrupcao-e-o-crime-organizado?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=corrupcao%20crime%20organizado
http://www.iea.usp.br/noticias/ex-diretores-da-policia-federal-debatem-sobre-a-corrupcao-e-o-crime-organizado?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=corrupcao%20crime%20organizado
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=urbansus%20etica%20sustentabilidade
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=urbansus%20etica%20sustentabilidade
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=urbansus%20etica%20sustentabilidade
http://www.iea.usp.br/noticias/arqueologia-primata?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=arqueologia%20primata
http://www.iea.usp.br/noticias/arqueologia-primata?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=arqueologia%20primata
http://www.iea.usp.br/noticias/arqueologia-primata?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=arqueologia%20primata
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa

