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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 23 de 19/06/2019 

  

 

Mensagem: “A soma de competência e experiência, multiplicada pela atitude 
proativa, oferecem estímulos para superar desafios e conquistar o sucesso.” 
 

(Dalmir Sant’Anna) 
  

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
VAGAS - PROFESSOR EVENTUAL  
EE SAPOPEMBA 

Informamos que a EE Sapopemba possui 1 vaga para professor eventual - 
Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, no período da tarde. A atribuição 
será no dia 24/06/2019, às 10 horas, na Unidade Escolar. Trazer comprovante de 
inscrição e classificação 2019.  

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO  
DIVULGAÇÃO 
INOVA EDUCAÇÃO – CURSOS DOS NOVOS COMPONENTES CURRICULARES – 
INSCRIÇÕES ATÉ 24/06  

A partir do próximo ano letivo, Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia serão 
os novos componentes curriculares de todas as escolas estaduais de São Paulo de 
Anos Finais do Ensino Fundamental e de Ensino Médio. A proposta faz parte do 
novo projeto da SEDUC, Inova Educação. E para que todos os docentes possam 
atuar no Programa, a EFAPE ofertará formação específica.  

A formação será voltada a todos os servidores da Secretaria da Educação do 
Quadro do Magistério e diretores do Núcleo Pedagógico, e também aos 
professores das redes municipais que aderirem ao Programa. Serão 
disponibilizados 3 cursos, um específico para cada novo componente. O 
profissional poderá optar por cursar quantos desejar.  
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 Inscrições de 12/06 a 24/06, e os cursistas terão de 16/07 até 30/08 para  
concluírem a formação básica. Para inscrições e mais informações, acesse o site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry
Id=4549. 
 
6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 24/06   
 A 6ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com inscrições 
prorrogadas até 24 de junho, somente pelo site 
https://respostasparaoamanha.com.br/. O prêmio Respostas para o Amanhã é 
uma iniciativa da Samsung, com coordenação geral do CENPEC - Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.   
 A premiação, de abrangência nacional, busca estimular e divulgar projetos 
de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por 
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, sob coordenação de um professor 
das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática, acessando os conteúdos 
curriculares na busca de soluções capazes de resolver os problemas identificados 
nas comunidades onde vivem. Os professores das outras áreas podem atuar como 
parceiros do projeto.  
 Mais informações sobre a participação, inscrição e prêmios, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/.   
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
 
I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EFAPE: APRENDIZAGENS – 02/07 A 12/07 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) convida vocês para o “I 
Seminário Internacional EFAPE: Aprendizagens”, que acontecerá durante a 
primeira quinzena de julho de 2019. 

O seminário tem por objetivo discutir e socializar premissas e metodologias 
da Educação Integral com foco nas aprendizagens. Entre as atividades 
programadas, você poderá participar de visitas monitoradas, espaços culturais, 
palestras, mesas-redondas, feira de troca de livros, oficinas e comunicações orais. 
Os encontros acontecerão presencialmente durante o período de 2 a 12 de julho 
de 2019, das 8h às 18h, na sede da EFAPE situada na Rua João Ramalho, 1546 – 
Perdizes. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 
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