
P á g i n a  | 1 

 

 

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 21 de 05/06/2019 

  

 

Mensagem: “Para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas 
para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. 
Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido”.  
 

(Rubem Alves) 
  

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
EE PROF. MIGUEL SANSÍGOLO  

Informamos que a EE Prof. Miguel Sansígolo possui 1 vaga para abertura 
de contrato de professor eventual Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio, períodos manhã e tarde. A atribuição será no dia 10/06/2019, às 9 horas, 
na Unidade Escolar. Trazer comprovante de inscrição e classificação 2019.  
EXÉRCITO BRASILEIRO 

Informamos que a EE Exército Brasileiro, possui vagas para professor 
eventual habilitado em exatas e educação física. A atribuição ocorrerá a partir 
de 06/06/2019 na Unidade Escolar. Trazer comprovante de inscrição e 
classificação 2019.  
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 06/06/2019, às 10 horas, na Unidade Escolar.  
 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
CURSO DE GESTÃO DE SALA DE AULA – PROFESSORES COORDENADORES 
CONVOCADOS 
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 Convocando, nos termos do inciso I, artigo 14, da Resolução SE-62 de 11-
12-2017, o Professor Coordenador das Unidades Escolares indicadas abaixo, 
para participarem da Orientação Técnica referente ao “Curso Gestão de Sala de 
Aula”, conforme segue: 
➢ Penna – Aroldo – Exército – República – Infante – João Sarmento – 

Jozineide – Farão – Maria Ferraz – Sansigolo – Nobreza – Victor. 
Data: 11/06/2019 (terça-feira)  
Horário: das 8 às 17 horas 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Rua João Ramalho, 
1546 – Perdizes – São Paulo/SP 
CLIQUE AQUI para acessar o Diário Oficial dos convocados. 
 
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. 
 
VI MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS 2019 
 A Equipe dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradece 
todas as escolas que se inscreveram na VI Mostra de Boas Práticas de 2019. Após 
a análise dos trabalhos foram selecionados para apresentação no dia 
19/06/2019 as seguintes escolas e professores: 
Período Manhã: 
E.E. Prof. Alfredo Ashcar 

• Professora: Alessandra de Oliveira 
• Trabalho – Prática de Matemática - EMAI 

E.E. Dr. Francisco Glycério de Freitas 
• Professora: Ana Paula 
• Trabalho – Práticas de Matemática – EMAI 

E.E. Prof. Ivo Bandoni 
• Professora: Suzana Calindo 
• Trabalho – Prática - Educação Especial 

E.E. Prof. Lina da Costa Couto 
• Professora: Elaine Aparecida 
• Trabalho – Prática de Matemática – EMAI 

E.E. Profª Marisa de Mello 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/1-doe-convocao-gesto-de-sala-de-aula-11-6.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/2-3-mostra-de-dana-convite-2019.pdf
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• Professora Referência: Ivan Campos 
• Professora Especialista: Sandra Adriana 
• Trabalho: Prática de Língua Portuguesa – História em quadrinhos 

Período Tarde 
E.E. Prof. Amador Arruda Mendes 

• Professora Especialista: Patrícia da Silva 
• Trabalho: Prática Professores especialistas – Educação Física / 

Implementação do Projeto EMAI 
E.E. Prof. Augusto Baillot 

• Professora: Rosangela Nunes 
• Trabalho: Prática de Matemática - EMAI 

E.E. Prof. Jocelyn Pontes Gestal 
• Professora: Amanda Garcia  
• Trabalho – Prática de Língua Portuguesa – Raspadinha de nomes 

E.E. Profª Julieta Terlizzi Bindo 
• Professora: Gilene Ferreira 
• Trabalho – Prática – Educação Especial 

E.E. Profª Olga Marinivic Doro 
• Professora: Elzana Maria 
• Trabalho – Prática de Língua Portuguesa - Leitura 

 Os professores selecionados para a apresentação das Boas Práticas serão 
convocados via Diário Oficial. 
 
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO - AGRADECIMENTOS 
 Agradecemos e parabenizamos aos professores das escolas Chibata 
Miyakoshi, Paulo Lauro e República da Nicarágua, por seu empenho e dedicação 
em promover mais um instrumento de educação para democracia, provocando 
a reflexão, durante o período do trabalho em sala de aula com o PJB, sobre os 
seguintes eixos temáticos: 
• Investigação e problematização do contexto de vida local e nacional; 
• Compreensão das competências de cada um dos poderes, em especial, do 

Poder legislativo; 
• Problematização de como ocorrem os debates e as decisões em uma 

democracia representativa; 
• Compreensão de como se dá o processo legislativo de elaboração das leis. 
 Seu esforço levou nossos alunos à inscrição de seus Projetos de Lei, no 
concurso do Parlamento Jovem Brasileiro. 
 
DIVULGAÇÃO 
CONCURSO ESCOLA EM QUADRINHOS – INSCRIÇÃO ATÉ 07/06  
 O Secretário da Educação, considerando a importância de incentivar a 
pesquisa, a produção artística e cultural e promover a Educação Alimentar entre 
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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.  
 
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 Fase II 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. 
 
CURSO DE DIFUSÃO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA 
PERSPECTIVA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO – MÓDULO MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS DO SISTEMA TERRA (USP LESTE) – INSCRIÇÕES ATÉ 14/06 
 De 01 a 03 e de 10 a 12 de julho, das 09h às 13h, ocorrerá o curso de 
difusão:  Formação continuada de professores na perspectiva do ensino por 
investigação – Módulo Matemática e Ciências do Sistema Terra, promovido pela 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/3-concurso-escola-em-quadrinhos-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/4-regulamento-concurso-escola-em-quadrinhos-versao-03-4.pdf
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/001/2019/06/5-hospital-do-amor-2019.pdf
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Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – USP 
Leste. As inscrições online estão abertas até dia 14 de junho.  
 O curso tem como objetivo desenvolver, com professores das redes 
públicas estadual e municipal, oficinas ativas aplicando estratégias de ensino de 
Matemática e Ciências do Sistema Terra, por meio da investigação. As oficinas 
utilizarão materiais de baixo custo na produção de materiais didáticos, para que 
os professores possam replicar em suas escolas os experimentos e atividades 
desenvolvidas nas oficinas. 
 Mais informações e inscrição pelo site http://www5.each.usp.br/noticias-
principais-ccex/curso-de-difusao-formacao-continuada-de-professores-na-
perspectiva-do-ensino-por-investigacao-modulo-matematica-e-ciencias-do-
sistema-terra/.  
 
VESTIBULAR UNIVESP (2º SEMESTRE DE 2019) – INSCRIÇÕES ATÉ 21/06 
 A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre inscrições 
para o vestibular do 2º semestre de 2019. Serão oferecidas as Licenciaturas em 
Letras (novo curso), Matemática e Pedagogia. As inscrições terminam no dia 
21/06, às 15h, e devem ser feitas pelo site https://vestibular.univesp.br/home/. 
O início das aulas está previsto para 12 de agosto. Não há limite de idade e o 
custo da inscrição é de R$ 49,00. Para participar basta ter concluído o Ensino 
Médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. O exame 
será realizado no dia 14/07/2019, às 13h, de forma presencial nas cidades que 
englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. Os cursos, totalmente 
gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em 
plataforma on-line. 
 Para mais informações e inscrição, acesse o site https://univesp.br/.  
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO MULHERES NA CIÊNCIA E INOVAÇÃO – INSCRIÇÃO 
ATÉ 30/06 
 Estão abertas as inscrições, até dia 30/06, pelo site 
https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia para o programa de 
formação Mulheres na Ciência e Inovação, voltado para pesquisadoras em áreas 
STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática) que desejam inovar e 
empreender. Fruto da parceria entre o British Council e o Museu do Amanhã, o 
programa é gratuito e visa fortalecer a liderança feminina na inovação de base 
científica e tecnológica. 
 O programa de formação consiste num curso de uma semana (26 a 31 de 
agosto de 2019), em tempo integral, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, 
com noções de estruturação de modelo de negócios, branding, direito 
intelectual, características necessárias às empreendedoras, entre outros. O 
curso é voltado para mulheres pesquisadoras nas áreas STEM, que estejam 

http://www5.each.usp.br/noticias-principais-ccex/curso-de-difusao-formacao-continuada-de-professores-na-perspectiva-do-ensino-por-investigacao-modulo-matematica-e-ciencias-do-sistema-terra/
http://www5.each.usp.br/noticias-principais-ccex/curso-de-difusao-formacao-continuada-de-professores-na-perspectiva-do-ensino-por-investigacao-modulo-matematica-e-ciencias-do-sistema-terra/
http://www5.each.usp.br/noticias-principais-ccex/curso-de-difusao-formacao-continuada-de-professores-na-perspectiva-do-ensino-por-investigacao-modulo-matematica-e-ciencias-do-sistema-terra/
http://www5.each.usp.br/noticias-principais-ccex/curso-de-difusao-formacao-continuada-de-professores-na-perspectiva-do-ensino-por-investigacao-modulo-matematica-e-ciencias-do-sistema-terra/
https://vestibular.univesp.br/home/
https://univesp.br/
https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia
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cursando no mínimo a graduação, desenvolveram alguma inovação de base 
científica e/ou tecnológica e desejam empreender. O curso tem 35 vagas. 
 Mais informações sobre inscrição, datas importantes, critérios de seleção 
e temas de pesquisa no site https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-
ciencia/formacao-ciencia-inovacao.  
 
DESAFIO DE VOLTA ÀS AULAS: POLUIÇÃO PLÁSTICA - MARES LIMPOS (ONU 
MEIO AMBIENTE) – ATÉ 30/06  
            Informamos que a ONU Meio Ambiente convida as escolas brasileiras a 
participarem do Desafio de Volta às Aulas: Poluição Plástica - Mares Limpos, que 
consiste em uma mobilização global para reduzir o uso de plásticos descartáveis 
nas escolas e contribuir para combater a poluição plástica dos oceanos. Essa 
iniciativa faz parte da campanha global da ONU Meio Ambiente “A Mares 
Limpos” (Clean Seas, em inglês) que propõe a governos, empresas, escolas e a 
toda sociedade a realização de ações concretas para reduzir o uso de plástico.  
            Até o dia 30 de junho, o(a) professor(a) responsável deverá compartilhar 
online a história do projeto (com as hashtags #CleanSeas, #MaresLimpos e 
#DesafioEscolasMaresLimpos) e enviar um e-mail para cleanseas@un.org (com 
cópia para mareslimpos@gmail.com ) com o link da publicação online e as 
informações listadas no documento do Desafio (página 3), disponível em 
www.bit.ly/DesafioEscolas2019. Os estudantes deverão registrar a 
implementação do projeto em fotos, vídeos e texto e enviar uma breve 
explicação sobre o projeto e seus resultados em inglês. Não é necessário 
registrar o projeto com antecedência.  
            Para mais informações, acesse os sites 
https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/ ou 
https://www.cleanseas.org/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim da notícia, com mais informações.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim de Desafios.  
 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 
 

https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia/formacao-ciencia-inovacao
https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia/formacao-ciencia-inovacao
mailto:mareslimpos@gmail.com
http://www.bit.ly/DesafioEscolas2019
https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/
https://www.cleanseas.org/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/6-desafio-volta-as-aulas-boletim-informativo.pdf
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXrUXwVsq3b3lcnbXD?e=75y7p9

