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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 20 de 29/05/2019 

  

 

Mensagem: “A suprema arte do professor é despertar a alegria na expressão 
criativa do conhecimento, dar liberdade para que cada estudante desenvolva 

sua forma de pensar e entender o mundo, assim criamos pensadores, 
cientistas e artistas que expressarão em seus trabalhos aquilo que 

aprenderam com seus mestres.” 
 

(Albert Einstein) 
  

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
EE PROFª JULIETA FARÃO  

Informamos que a EE Profª Julieta Farão possui 2 vagas de professor eventual 
“Cat V”, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição será no dia 
31/05/2019, às 10 horas, na Unidade Escolar.  
 
EE JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO  

Informamos que a EE Jozineide Pereira Gaudino possui 2 vagas para abertura 
de contrato de professor eventual PEB II, para candidatos com cadastro na Diretoria 
de Ensino Leste 4. A atribuição será no dia 31/05/2019, às 14 horas, na Unidade 
Escolar.  
 
EE PROFA. INAH JACY DE CASTRO AGUIAR 

Informamos que a EE Profª Inah Jacy de Castro Aguiar possui 1 vaga para 
abertura de contrato de professor eventual PEB II no período da manhã, 
preferencialmente da Área de Humanas.  A atribuição será dia 31/05/2019 às 9 horas, 
na Unidade Escolar. Trazer comprovante de inscrição e classificação 2019.  
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NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – LEITURA – 
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: Aspectos Fundamentais da Leitura”. 
➢ Penna – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Mignone – Ramacciotti – 

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

Data: 30/05/2019 (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.  
 
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – LEITURA – 
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: Aspectos Fundamentais da Leitura”. 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Arthur – João Camargo – Duprat – 

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

Data: 30/05/2019 (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. 
 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO) – PROVA PRESENCIAL – 
ORIENTAÇÕES 
 Solicitamos as escolas abaixo relacionadas, que retirem nos dias 29/05 e 30/05, 
as provas impressas que serão aplicadas na 2ª fase da Competição USP de 
conhecimento. A quantidade de provas está relacionada a escola onde o aluno está 
matriculado, por período (diurno ou noturno) e quantidade de alunos que passaram 
na 1ª fase online.  
 A retirada será no Núcleo Pedagógico, com a PCNP Françoise, após o 
preenchimento do termo de responsabilidade. Informamos que todas as provas 
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deverão estar lacradas e só poderão ser abertas dia 06/06 (quinta-feira) nos horários 
pré-estabelecidos (para o diurno - das 8 às 11 horas e noturno - das 19h30min às 
22h30min). 
➢ Penna – Cunha – Aroldo – Arthur – Astolfo – Chibata – Hiroshima – Exército – 

Dom Camilo – Infante – Jamil – João Camargo – João Sarmento – Ramacciotti – 
Joaquín – Duprat – Orlandi – Jopeque – Talarico – Jozineide – Luzia – Ávila – 
Sansigolo – Zanelatti – Octacílio – Rosolia – Quintiliano – Paulo Lauro – 
Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Sapopemba – Shiro – Zalina – Inah.  

 
OLÍMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA – ENVIO DOS CARTÕES DE RESPOSTAS  
 Informamos as escolas inscritas na OBMEP 2019, que o prazo para o envio dos 
cartões de respostas encerra-se dia 04/06/2019. As orientações detalhadas para o 
envio do material de classificação estão disponíveis no Manual de instruções para 
Realização da Primeira Fase, encaminhado às escolas inscritas, junto do material de 
aplicação de provas. Em caso de dúvida, entrar em contato com as PNCPs Angela 
(2082-9765), Camila (2082-9773) ou Teresinha (2082-9772). 
 
LINK PARA OS MATERIAIS DE TRANSIÇÃO – 2º BIMESTRE 2019 
 Prezados Gestores, a COPED/DECEGEP/CEFAF disponibilizou NOVO LINK do 
Guia de Transição 2019 - 2º bimestre e materiais com sugestões de atividades 
destinadas aos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 
Segue Link: https://drive.google.com/drive/folders/1PNFCqEG-
mbAWPmkRk39DlogVePn3EMOu?usp=sharing.  
 
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS   
 Solicitamos as 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). Pedimos que os professores da área preencham até dia 
31/05/2019. 
Link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u  
 
DIVULGAÇÃO 
25ª EDIÇÃO DO “DIA DO DESAFIO”  
 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 da Educação - SEDUC incentiva a 
participação das escolas estaduais no “Dia do Desafio 2019” (Challenge Day), 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. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PNFCqEG-mbAWPmkRk39DlogVePn3EMOu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PNFCqEG-mbAWPmkRk39DlogVePn3EMOu?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzRVTDFBTUY4QTVKTTNRSTE1TEpURUpOSy4u
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 Lembramos que essas atividades deverão ser contextualizadas, uma vez que o 
“Dia do Desafio” é um dia de reflexão e de celebração da importância da atividade 
física para a saúde dos indivíduos. Para isso, solicitamos o envio da programação do 
seu Dia do Desafio, e depois encaminhar até dia 31/05, para o e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br, as atividades realizadas, contendo o número de 
turmas, assim como o número de alunos participantes de cada turma e o total da 
escola (inclusive professores e outros membros da comunidade escolar). Para mais 
informações sobre o dia, acesse o site: www.sescsp.org.br/diadodesafio.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Coped. 
  
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 serão 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/.   
 
PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10 – PRORROGADO ATÉ 03/06  
 Organizado pela Fundação Victor Civita em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 
recebe inscrições até o dia 03 de junho. 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/. 
 
 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
http://www.sescsp.org.br/diadodesafio
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/1-boletim-coped-285-dia-do-desafio.pdf
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
https://premioeducadornota10.org/
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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 para alunos do 7º ano ou 9º ano, até 340 bolsas de estudos e mais de 600 
para o Ismart Online. 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) – 
FASE II ATÉ 07/06 
 Comunicamos a todos que iniciou em 27/05 a II Fase do VII Concurso de 
Redação. As escolas têm até o dia 07/06 de 2019 para selecionarem as redações 
finalistas e enviarem para a Diretoria de Ensino Leste 4, via protocolo. 
 Conforme o Anexo III do regulamento, além das redações, um outro 
documento terá que constar o Nome da Escola, Cidade, número de: professores 
envolvidos, alunos participantes, salas de 9º ano participantes e quantidade de 
redações enviadas. Já de acordo com o Anexo II do regulamento, as escolas deverão 
enviar apenas 1 redação (até 90 redações participantes), 3 redações (de 91 a 300 
redações participantes) ou 4 redações (acima de 300 redações participantes). 
Portanto, já deverão encaminhar as redações vencedoras para representar a Unidade 
Escolar. 
 Para mais informações, acesse o regulamento abaixo ou o site 
https://hcancerbarretos.com.br/educacao-em-cancer/353-projetos/concurso-de-
redacao-nec/2255-concurso-de-redacao-2019. Em caso de dúvidas, entrar em 
contato com o Núcleo Pedagógico.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
CONCURSO “TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COM FABRICAÇÃO DIGITAL” – 
ENVIO DE TRABALHOS ATÉ 10/06 
 Estão abertas as inscrições para o Edital de Concurso de “Trabalhos de 
Conclusão de Curso com fabricação digital” do FAB LAB LIVRE SP junto ao Instituto de 
Tecnologia Social – ITS BRASIL e a Secretaria de Tecnologia e Inovação da Cidade de 
São Paulo. O Edital busca divulgar e reconhecer criadores de iniciativas que envolvam 
a fabricação digital e que contaram com o suporte do FAB LAB LIVRE SP em seu 
desenvolvimento entre os anos de 2016 e 2018. Podem participar projetos dos níveis 
médio, técnico e universitário, de instituições públicas e privadas. 
 Até 15 projetos serão selecionados com certificado de participação, divulgação 
e menção honrosa em evento de confraternização do Edital (14/06), entre outras 
premiações. As inscrições on-line ocorrem até dia 10/06/2019 no site:  
http://fablablivresp.art.br/concurso-de-tcc onde consta o Edital na íntegra e 
informações completas. 
 

http://www.ismart.org.br/
https://hcancerbarretos.com.br/educacao-em-cancer/353-projetos/concurso-de-redacao-nec/2255-concurso-de-redacao-2019
https://hcancerbarretos.com.br/educacao-em-cancer/353-projetos/concurso-de-redacao-nec/2255-concurso-de-redacao-2019
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/2-hospital-do-amor-2019.pdf
http://fablablivresp.art.br/concurso-de-tcc
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PALESTRAS DE DIFUSÃO CULTURAL – USP  
 O Instituto de Física da USP – IFUSP, realiza, no mês de junho, uma série de 
palestras explorando alguns aspectos da física nos esportes e no corpo humano. As 
palestras são abertas a todas as pessoas interessadas. Todas acontecem no Instituto 
de Física da USP, Auditório Adma Jafet (Rua do Matão, 1371 - Cidade Universitária, 
São Paulo) nos dias 05/06, 12/06 e 19/06, sempre no horário das 14h às 16h.  
 Mais informações sobre as palestras encontram-se no site 
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/palestras-f%C3%ADsica-os-esportes-e-o-
corpo-humano.   
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA JUNHO 
 Divulgamos resumidamente as formações do Programa de Formação de 
Professores da Universidade de São Paulo (USP) para o mês de junho: 
➢ Centro Universitário Maria Antonia - USP dá continuidade ao programa 

Conferências Breves, que traz pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento para falar de seu campo e de suas pesquisas para um público a 
partir de 12 anos de idade - Terças-feiras, às 19h. Mais informações: 
https://bit.ly/2VBY7u3. 

➢ 18º Encontro USP Escola - Inscrições até 02/06: https://bit.ly/2VRoj9d - Lista de 
contemplados: 24/06. Evento: 15-19 de julho - Onde: Faculdade de Educação - 
Informações: https://bit.ly/2JSk7yK; 

➢ Cinema, Poética e Educação - Inscrições on line até 06/06 - Quando: 06 de junho 
(19h) - Informações: https://bit.ly/2JAp1Bl;  

➢ IV Seminário de Políticas Públicas: Gênero e Raça em Interlocução com a Área 
de Educação Especial - Sem inscrição prévia - Quando: 10/06 (17h) - 
Informações: https://bit.ly/2JuU9lG;  

➢ 1º Seminário Internacional de Educação da USP - Sem inscrição prévia - 
Quando: 26 a 29 de agosto - Informações: https://bit.ly/30pvHXU. 

CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 
 

http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/palestras-f%C3%ADsica-os-esportes-e-o-corpo-humano
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/palestras-f%C3%ADsica-os-esportes-e-o-corpo-humano
https://bit.ly/2VBY7u3
https://bit.ly/2VRoj9d
https://bit.ly/2JSk7yK
https://bit.ly/2JAp1Bl
https://bit.ly/2JuU9lG
https://bit.ly/30pvHXU
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/3-dica-das-educadoras_39_mai_jun19.pdf

