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Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
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CIRCULAR Nº 24 de 26/06/2019 

  

 

Mensagem: “O conteúdo de um livro guarda o poder da educação e é com esse 
poder que conseguimos moldar o futuro e mudar vidas”.  

 
                (Malala Yousafzai) 

  

NÚCLEO PEDAGÓGICO  
VI MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS - AGRADECIMENTOS 
 A Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradece e parabeniza todos os 
Professores pelas brilhantes apresentações dos trabalhos na VI MOSTRA DE BOAS 
PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS, e os demais presentes pelo empenho e dedicação. 
 
COMPETIÇÃO CUCO DE CONHECIMENTOS 2019 – AGRADECIMENTOS – ENSINO 
MÉDIO  
 A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino Região Leste 4, agradecem aos alunos que participaram da Competição 
CUCo de Conhecimentos da Universidade de São Paulo (USP) – 2019.      

Parabenizamos os alunos premiados pela conquista realizada, bem como, 
os gestores pela ajuda em incentivar e tornar possível a realização da Competição 
nas escolas. 
 Lembramos que os alunos melhores classificados dos três anos do Ensino 
Médio receberão certificados da USP, visitarão laboratórios de pesquisa da 
Universidade e terão vídeoaulas especiais de preparação para o vestibular. Os 
estudantes do 3º ano do Ensino médio premiados ainda participarão do vestibular 
FUVEST 2020 sem pagar a taxa de inscrição. 
 A lista com os alunos premiados se encontra no site 
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/ 
Clique aqui para acessar a Lista de Alunos Premiados. 
 
DIVULGAÇÃO 
OBMEP NA ESCOLA 2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 28/06 

https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/anexo-1.pdf
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           A OBMEP na Escola 2020 é um projeto voltado para os professores de 
Matemática das escolas públicas, municipais e estaduais, com dois anos de 
experiência no Ensino Básico. O programa quer estimular atividades extraclasse 
com o uso dos materiais da OBMEP, tais como provas e Bancos de Questões. 
Professores de todo o país serão orientados no desenvolvimento de conteúdos 
programáticos, seguindo a prática didática de resolução de problemas, no 
trabalho com grupos de alunos selecionados em suas escolas ou em escolas 
vizinhas.  

A seleção para a atuação no programa será feita a partir da Prova de 
Habilitação 2019, que ocorrerá em 28 de setembro. Os professores premiados na 
edição 2019 da OBMEP (lista será divulgada em 3 de dezembro) já estão com as 
vagas garantidas, independentemente da realização ou não da prova, bem como 
de seu resultado. 

Inscrições até dia 28/06/2019. 
Para mais informações, acesse o site http://www.obmep.org.br/na-

escola.htm. 
Clique aqui para acessar o Regulamento. 
  
18º ENCONTRO USP ESCOLA – INSCRIÇÕES ATÉ 30/06 
 No período de 15 a 19 de julho ocorrerá o 18º Encontro USP Escola, com 
sede na Faculdade de Educação da USP. Trata-se de um evento organizado entre 
a universidade e a escola, que promove a formação de docentes por meio de 
cursos de atualização, palestras, debates e oficinas, objetivando compartilhar 
experiências da sala de aula. Ressaltamos que os cursos são gratuitos e 
contemplam diversas áreas do conhecimento. As inscrições estão abertas até 
30/06/2019. 
 Para mais informações sobre cursos, inscrições e locais, acesse o site 
https://uspescolaencontro.wixsite.com/encontrouspescola.  
 
INOVA EDUCAÇÃO – CURSOS DOS NOVOS COMPONENTES CURRICULARES – 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 30/06  
 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.  

Inscrições de 30/06, e os cursistas terão de 16/07 até 30/08 para concluírem 
a formação básica.  

http://www.obmep.org.br/na-escola.htm
http://www.obmep.org.br/na-escola.htm
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/anexo-2.pdf
https://uspescolaencontro.wixsite.com/encontrouspescola
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Para inscrições e mais informações, acesse o site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entr
yId=4549. 
 
I ENCONTRO DE PESQUISADORES DE ARTE CONSTRUTIVA E POÉTICAS DA 
VISUALIDADE (UNESP) – 02/07 A 04/07 
 O Grupo de Pesquisa “Arte Construtiva Brasileira e Poéticas da Visualidade”, 
liderado pelo Prof. Dr. Omar Khouri (DAP – IA Unesp, PPG Artes – IA Unesp) 
promove o “I Encontro de Pesquisadores de Arte Construtiva e Poéticas da 
Visualidade”, o qual ocorrerá entre os dias 02 e 04 de julho de 2019, das 8h30min 
às 12h30min, nas dependências do Instituto de Artes.  
 Como atividade de encerramento, no dia 05 de julho, será oferecido ao 
público do encontro o workshop “Mínimo Múltiplo”, ministrado pela artista visual 
Kátia Fieira. A proposta é que os participantes confeccionem uma publicação 
coletiva com o uso de dobraduras, letraset e o repertório pessoal de cada um. Ao 
final, cada integrante levará um exemplar da edição. 
 Para participar como ouvinte das mesas de comunicações e palestras, não 
há a necessidade de inscrição prévia, e para os que tiverem 75% de frequência, 
serão emitidos certificados. Os interessados em participar do workshop deverão 
se inscrever durante os dias do encontro, junto aos membros da comissão 
organizadora, e também receberão certificados. 

Mais informações no site https://www.ia.unesp.br/#!/noticia/22/grupo-
de-pesquisa-promove-evento-academico-e-workshop. 
 
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, e as atividades serão transmitidas nos ambientes de 
videoconferência das Diretorias de Ensino.  
 A programação completa e o formulário de inscrição estarão disponíveis no  
site http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898.  
 
OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS 2019 – INSCRIÇÕES ATÉ 06/08 
 Estão abertas as inscrições, até dia 06/08, para a Olimpíada Nacional de 
Ciências 2019/ONC. A Olimpíada se destina a estudantes do 9º ano dos Anos Finais 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4549
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4549
https://www.ia.unesp.br/#!/noticia/22/grupo-de-pesquisa-promove-evento-academico-e-workshop
https://www.ia.unesp.br/#!/noticia/22/grupo-de-pesquisa-promove-evento-academico-e-workshop
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898
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até estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas de todo o Brasil. O objetivo 
é estimular e incentivar o estudo das ciências, aproximar instituições de ensino a 
centros de pesquisas científicas, além e identificar e aprimorar estudantes 
talentosos. 
 As inscrições são gratuitas e não há um número máximo de participantes.  

Para a participação, a instituição de ensino necessitará de ao menos 1 (um) 
representante credenciado. Para credenciar-se, o professor deve preencher o 
cadastro de inscrição online de acordo com o calendário aprovado e publicado na 
página de divulgação digital da ONC (http://www.onciencias.org). 
 A Olimpíada será dividida em duas etapas, sendo a 1ª fase a aplicação de 
uma prova que é de responsabilidade da escola/professor credenciado. A 
avaliação será aplicada nas dependências do estabelecimento de ensino. As 
provas da 2ª fase serão aplicadas em um sábado, nas subcoordenações estaduais 
definidas por cada comissão estadual, na data determinada no calendário, 
aprovado e publicado na página de divulgação digital da ONC de cada ano. A 
responsabilidade pelo transporte dos participantes será por conta das instituições 
de ensino. 
 Para os participantes a ONC concederá até 5.000 (cinco mil) medalhas 
divididas em 03 (três) categorias: ouro, prata, bronze. Além disto, todos os que 
receberem medalhas e menção honrosa receberão seus certificados impressos. 
Todos os professores com alunos participantes farão jus a certificado de 
participação, emitidos diretamente no site equivalente às 40hs de atividade. 
 Para mais informações acesse: https://onciencias.org/.  
 
1º CONSOFIL-LESTE (CONGRESSO AOS PROFESSORES DE FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA DA REGIÃO LESTE) – 23/08 
 O 1º CONSOFIL – Leste (Congresso aos Professores de Filosofia e Sociologia 
da Rede Estadual Paulista – Região Polo II), será uma ação da Diretoria de Ensino 
Região Leste 4, sob a responsabilidade do Núcleo Pedagógico e organizado pelo 
PCNP Leandro Negretti, em parceria com os PCNPs das Diretorias de Ensino Lestes 
1, 2, 3 e 5, as quais compõem este Polo Regional II. Se trata de um evento único, 
que abrangerá toda a Macrorregião Leste da cidade de São Paulo, sendo assim, 
podemos afirmar que este encontro impactará significativamente uma parcela 
importante da Rede Estadual, considerando as 415 escolas representadas pelos 
professores participantes. 
 Este evento visa estabelecer um espaço de discussão aos professores, 
oferecendo momentos de reflexão acerca de suas experiências e vivências, no que 
diz respeito às suas próprias Competências Socioemocionais. Além de provocá-
los, questionando-os sobre a maneira como seus conceitos e valores pessoais se 
expressam em relação às temáticas que envolvem os Direitos Humanos e Sociais, 
tais como o Universo das Diversidades Sexuais, de Gênero e Étnico-Raciais e, 
como reverberam em suas práticas em sala de aula. Tal encaminhamento se dará 
por meio de simpósios de introdução aos temas e rodas de conversa mediadas 

http://www.onciencias.org/
https://onciencias.org/
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com a finalidade de promover a tomada de decisão responsável e o pensamento 
crítico nos professores. 
 Este congresso ocorrerá no dia 23 de agosto e, para garantir a participação 
dos nossos professores, faremos a convocação nominal de, ao menos, um por 
escola de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Sendo assim, 
solicitamos que a divulgação seja realizada entre os professores de Humanas, para 
que definam quem atenderá à tal solicitação. 
 O link para inscrição do professor escolhido pela escola será enviado pelo 
e-mail institucional da escola. 
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA JULHO 
 Divulgamos resumidamente as formações do Programa de Formação de 
Professores da Universidade de São Paulo (USP) para o mês de julho: 

• Curso “Limites e obrigatoriedade da BNCC” – inscrições online 01/07 a 31/07 
– Informações: https://bit.ly/2J5XRzw; 

• Curso “Arte e educação para professores” – inscrições presenciais até 19/07 - 
Informações: https://bit.ly/2WYabGN. 

Clique aqui para acessar o Boletim. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

https://bit.ly/2J5XRzw
https://bit.ly/2WYabGN
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/anexo-3.pdf

