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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 19 de 22/05/2019 

  

 

Mensagem: “É impossível avaliar a força que possuímos sem medir o tamanho 
do obstáculo que podemos vencer.” 

 
(H. W. Beecher) 

  

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
A Comissão de Atribuição de Classes/Aulas solicita especial atenção para o que 
segue: 

• Os Formulários para encaminhamento de Saldo de Aulas e Classes, 
encontram-se disponíveis no endereço 
https://leste4atribuicao.blogspot.com ; 

• Lembramos que há DOIS (2) Formulários distintos: UM PARA CLASSE E 
UM PARA AULA; 

• Assim, havendo classes e aulas a serem atribuídas, a escola deverá 
enviar 2 (dois) Formulários: um para Classe e outro para Aula – até 18h 
de segunda-feira; 

• O responsável pelo envio do Formulário deverá certificar-se de que a 
data e o horário determinados para atribuição na Escola encontram-se 
de acordo com o determinado pela Comissão (disponível no Blog); 

• As aulas e classes ficarão disponíveis no endereço 
https://leste4atribuicao.blogspot.com a partir das 14 horas de terça-
feira; 

• Não havendo tempo hábil para correção de dados indevidos, as aulas 
e classes encaminhadas em DESACORDO com as instruções da 
Comissão, não serão divulgadas e, portanto, a Unidade Escolar não 
poderá realizar atribuição; 

https://leste4atribuicao.blogspot.com/
https://leste4atribuicao.blogspot.com/
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• Encerrada a atribuição, a Unidade Escolar deverá preencher o 
Formulário AULAS NÃO ATRIBUÍDAS E INFORMAÇÕES DE PEB I até 17h 
de quinta-feira (ainda que tenham sido atribuídas todas as 
aulas/classes informar 0). 

VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
EE PROFª MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

Informamos que a EE Profª Maria de Lourdes Rosário Negreiros, possui 2 
vagas de professor eventual do Ensino Fundamental Anos Iniciais. A atribuição 
será no dia 23/05/2019, às 10 horas, na Unidade Escolar.  
EE PROF. QUINTILIANO JOSÉ SITRÂNGULO   

Informamos que a EE Prof. Quintiliano José Sitrângulo, possui 1 vaga para 
professor eventual do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, nos 
períodos da tarde e da noite. A atribuição será no dia 27/05/2019, às 15 horas, 
na Unidade Escolar. Solicitamos apresentar o comprovante de inscrição 2019.EE 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

Informamos que a EE Exército Brasileiro, possui vagas para professor 
eventual habilitado em química e educação física.   
EE PROF. JAMIL PEDRO SAWAYA  

Informamos que a EE Prof. Jamil Pedro Sawaya, possui 2 vagas para 
professor eventual “Cat V” para Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, 
nos períodos da manhã e tarde.   
EE SÃO JOÃO EVANGELISTA  

Informamos que a EE São João Evangelista, possui 2 vagas para professor 
eventual do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.  
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES E PROFESSORES DE MATEMÁTICA ANOS 
FINAIS – ORIENTAÇÃO TÉCNICA  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor de Matemática dos 
Anos Finais e um Professor Coordenador das escolas abaixo relacionadas, para 
“Orientação Técnica de Matemática: MMR - Modelagem e as Investigações 
Matemáticas em Sala de Aula”. 
➢ Adelaide – Adelino – Albergaria – Ávila – Hiroshima – João Camargo – 

Joaquín – Talarico – Jozineide – Farão – Paulo Lauro – São João – 
Quintiliano – Romeu – Shiro – Victor Miguel – Wilfredo – Zalina. 

Data: 23/05/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 13h às 19h  
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
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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: 29/05/2019 
Horário: das 8h às 12h 
• Assunto: Jogo de Xadrez 
Data: 29/05/2019 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico – Diretoria de Ensino Região Leste 4 
Endereço: Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
 
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  
 
DIVULGAÇÃO 
7º CONCURSO DE REDAÇÃO DO HOSPITAL DE AMOR (HOSPITAL DE BARRETOS) 
– INSCRIÇÃO ATÉ 24/05  
 Divulgamos 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 terminam dia 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). 
Mais informações no site Informações www.hcancerbarretos.com.br/concurso-
de-redacao-nec.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 
24/05  
 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/). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u
http://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec
http://www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/1-hospital-do-amor-2019.pdf
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 As inscrições na OBR são gratuitas e podem ser efetuadas até dia 24/05, 
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 professor responsável que incluirá no 
sistema as informações de cada estudante (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.  
 
25ª EDIÇÃO DO “DIA DO DESAFIO” DESAFIA CIDADES COM A PRÁTICA DE 15 
MINUTOS DE ATIVIDADE FÍSICA – 29/05 
 Com o intuito de dar continuidade às ações de sensibilização e 
conscientização de toda a comunidade escolar com relação aos inúmeros 
benefícios que a prática regular da atividade física traz, a Secretaria de Estado da 
Educação - SEE incentiva a participação das escolas estaduais no “Dia do Desafio 
2019” (Challenge Day), que acontecerá no próximo dia 29 de maio (quarta-feira), 
em apoio a uma iniciativa do Serviço Social do Comércio - SESC, em parceria com 
as Prefeituras Municipais e a TAFISA - The Association For International Sport for 
All. 
 
ZAYED SUSTAINABILITY PRIZE – INSCRIÇÕES ATÉ 30/05  
 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 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/2-boletim-coped-283-obr-2019.pdf
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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 
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=2.145721584.572499111.155
3624070-1119211304.1553624070 (portal de inscrição e informações).  
CLIQUE AQUI para acessar o Folheto do Prêmio.  
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação do Prêmio.   
 
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2019 – ÚLTIMOS DIAS – INSCRIÇÃO ATÉ 
31/05  
 Informamos que ainda 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 

https://zayedsustainabilityprize.com/en
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/001/2019/05/3-zaued-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/4-zsp-port-inscrio2019.pptx


P á g i n a  | 6 

 

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.  
 
3ª MOSTRA DE DANÇA DA DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 – 2019 
 A Diretoria de Ensino Leste 4 convida todos a prestigiar as escolas que 
farão apresentações para a 3ª Mostra de Dança da DE Leste 4, com o tema 
“Danças Regionais pelo Brasil”, que ocorrerá dia 10/06/2019 das 9h às 14h, no 
Teatro do CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa Terezinha) 
 As apresentações contarão com as seguintes escolas: 
➢ João Sarmento – Astolfo – Inah – Shiro – Joaquín – Baillot – Mignone – 

Ramacciotti – Liberato e Octacílio.  
CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 
 
CURSOS ESCOLAS CONECTADAS 
 O projeto Escolas Conectadas é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo 
que oferece cursos online de formação continuada, totalmente gratuitos, para 
professores da educação básica. O projeto promove a inserção dos educadores 
na cultura digital e estimula o desenvolvimento de competências do século XXI 
nos alunos, por meio da prática de metodologias inovadoras de ensino. 
 Nossos cursos têm foco na prática e na troca de experiência entre 
educadores. Com carga horária de 15, 20 e 40 horas, os cursos são certificados 
por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação 
(MEC), com experiência em formação de professores. 
 Segue o site para acesso aos cursos: 
https://www.escolasconectadas.org.br/.  
 
PROGRAMA DE ESTÁGIO CIEE 
 O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de 
direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como 
entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles 
o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e 
jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.  
 Estão abertas as inscrições até dia 09/06/19, para o programa de estágio 
a estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. As inscrições e informações 
do programa estão no site https://portal.ciee.org.br/. 
 Dias 23, 24 e 25 de Maio (das 09h às 19h) haverá a Feira do Estudante Expo 
CIEE, com diversas atrações e palestras. O evento será realizado na Bienal do 

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
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/5-parlamento-jovem-brasileiro-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/6-3-mostra-de-dana-convite-2019.pdf
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://portal.ciee.org.br/
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Parque do Ibirapuera e conta com inscrições gratuitas no site 
http://www.expociee.com.br/sao-paulo/. 
  Para estudantes com deficiência, o programa oferece o Inclui CIEE, 
fazendo a ponte entre candidatos com deficiência e empresas parceiras, 
promovendo a inclusão no mundo do trabalho através dos programas de estágio 
(a partir de 16 anos) e aprendizado (a partir de 14 anos). É importante destacar 
que em qualquer uma dessas modalidades a pessoa não perde o benefício (BPC), 
caso receba. Para participar, entrar em contato com o CIEE através do telefone 
3040-4516 ou e-mail daniela_agostinho@ciee.org.br.  
  O CIEE também oferece cursos gratuitos e online para capacitar 
aprendizes, estudantes e estagiários, tanto em temas atuais, quanto em 
habilidades técnicas. Para acessar a plataforma CIEE Saber Virtual, acesse o site 
https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz de estágio. 
 
MOVIMENTO MAIO AMARELO 
 O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a 
atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo 
o mundo. Neste sentido, o Governo do Estado instituiu em agosto de 2015, o 
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, inspirado na Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito, estabelecida pela Organização das Nações Unidas – ONU. 
O objetivo do programa é reduzir pela metade o número de mortos em acidentes 
de trânsito no estado de São Paulo até 2020. 
 A ideia é que os professores debatam sobre o tema e façam a utilização 
do amarelo em menção à ação em trabalhos e projetos. Durante a programação 
de atividades, os alunos poderão participar de games interativos, vivências para 
alertar sobre as consequências dos acidentes de trânsito e os efeitos do consumo 
de álcool e drogas.   
 
CURSOS ESCOLAS CONECTADAS 
 O projeto Escolas Conectadas é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo 
que oferece cursos online de formação continuada, totalmente gratuitos, para 
professores da educação básica. O projeto promove a inserção dos educadores 
na cultura digital e estimula o desenvolvimento de competências do século XXI 
nos alunos, por meio da prática de metodologias inovadoras de ensino. 
 Nossos cursos têm foco na prática e na troca de experiência entre 
educadores. Com carga horária de 15, 20 e 40 horas, os cursos são certificados 
por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação 
(MEC), com experiência em formação de professores. 
 Segue o site para acesso aos cursos: 
https://www.escolasconectadas.org.br/.  
 

http://www.expociee.com.br/sao-paulo/
mailto:daniela_agostinho@ciee.org.br
https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/7-ciee-sp-cartaz-1.pdf
https://www.escolasconectadas.org.br/
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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  
 
 


