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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 
Marli Aparecida Rosa 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 26 de 24/07/2019 

  

 

Mensagem: “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. 
Quem sobrevive é o mais disposto à mudança.” 

 

(Charles Darwin) 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
ASSOCIAÇÃO DE NOVAS VIGÊNCIAS  

Solicitamos aos Senhores diretores que orientem aos GOEs quanto à 
associação de vigência de novas turmas, conforme orientação encaminhada pela 
CGRH no e-mail datado de 26/06/19, transcrito abaixo. 
“A ASSOCIAÇÃO DE NOVAS VIGÊNCIAS deverão ser incluídas após a nova 
atribuição/2º semestre para os casos de EJA, conforme exemplo abaixo:  
➢ TURMA  1A TERMO I 1º SEMESTRE> INÍCIO 01/02/2019 A 30/07/2019 
➢ TURMA  1A TERMO I 2º SEMESTRE> INÍCIO 31/07/2019 A 31/01/2020. 

Observação: nos casos em que as vigências referentes ao 1º semestre não estejam 
conforme exemplo, favor editá-las ainda nesta programação, para evitarmos 
prejuízo de pagamento.” 
 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROF. “SÉRGIO DA SILVA NOBREZA” 

A Direção da EE Prof. Sérgio da Silva Nobreza informa que abrirá processo de 
seleção para 01 vaga de Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais 
e Ensino Médio, conforme segue: 
- Período de trabalho:   2ª e 6ª das 7h às 16 horas;  
                                          3ª e 4ª das 7h às 12 horas e 17h30min às 20h30min 
                                          5ª das 8h às 17 horas  
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- Entrega de propostas: de 25/07 a 29/07; 
- Entrevistas: a agendar.   
EE PROFa. MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

A Direção da EE Profa. Maria de Lourdes Rosário Negreiros informa que 
abrirá processo de seleção para 01 vaga de Professor Coordenador do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 
Período de trabalho:   2ª e 3ª das 10h15min às 19h15mim e  
                                        4ª,5ª e 6ª das 9h às 18 horas 
EE PROF. AROLDO DE AZEVEDO  

A Direção da EE Prof. Aroldo de Azevedo informa que abrirá processo de 
seleção para 01 vaga de Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais 
e Ensino Médio. 
- Entrega de propostas: até 31/07/19;  
- Entrevistas: dias 01 e 02/08/19, a serem agendadas pela Direção. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REPLANEJAMENTO 2019 - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca nos termos da Resolução SEE 62, de 
11/12/2017 todos os Professores Coordenadores dos Anos Iniciais para 
“Orientação Técnica - Replanejamento 2019”. 
Datas: 24 e 25/07/2019  
Horário:  das 8h às 17h. 
Local: Núcleo Pedagógico DE Leste 4 – Av. Waldemar Tietz, 850 – Arthur Alvim. 
OBS: Na falta do Professor Coordenador deverá ter como representante Diretor ou 
Vice-Diretor. 
 
REPLANEJAMENTO 2019 - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca nos termos da Resolução SEE 62, de 
11/12/2017 1 (um) Professor Coordenador dos Anos Finais e Ensino Médio por 
Unidade Escolar, para “Orientação Técnica - Replanejamento 2019”. 
Datas: 25/07/2019  
Horário:  das 08h30min às 17h30min. 
Local: Núcleo Pedagógico DE Leste 4 – Av. Waldemar Tietz, 850 – Arthur Alvim. 
OBS: solicitamos que o Professor Coordenador traga notebook para a realização 
das atividades. Na falta do Professor Coordenador deverá ter como representante 
Diretor ou Vice-Diretor. 
 
CADERNOS DO ALUNO SPFE - LEVANTAMENTO SOBRE EXCEDENTE DE (EDIÇÕES 
ANTIGAS/DESATUALIZADAS) EM POSSE DAS UNIDADES ESCOLARES 
Sr. (a) Diretor (a) 
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 De acordo com as orientações dos responsáveis pelo Programa São Paulo Faz 
Escola - COPED/DECEGEP/CEFAF, solicitamos que seja realizado levantamento da 
quantidade de Cadernos do Aluno (edições antigas/desatualizadas) referente ao 
volume 1 e volume 2, que se encontram armazenados na unidade escolar. 
 Essas informações devem ser apontadas na planilha anexa e enviadas para o 
e-mail do Núcleo Pedagógico (delt4npe@educacao.sp.gov.br), aos cuidados da 
PCNP Edna Correia, impreterivelmente até o dia 30/07/2019. 
 Obs: Ressaltamos que se trata de um levantamento e que não está 
autorizado o descarte dos cadernos. Posteriormente, serão encaminhadas novas 
instruções. 
CLIQUE AQUI para acessar a Planilha. 
 
DIVULGAÇÃO 
MOSTRA DE CURSOS E PROFISSÕES (USP LESTE) – 02 E 03/08 

O Cursinho Popular da EACH – USP (USP Leste) convida a todos da 
comunidade escolar para participarem da “Mostra de Cursos e Profissões”. O 
evento tem como objetivo divulgar aos estudantes do ensino médio os cursos de 
graduação da USP, em especial da unidade EACH-USP (USP Leste). Serão realizadas 
palestras e oficinas para o público que poderá sanar dúvidas. Pretende-se 
demonstrar a importância do ensino superior. 

A Mostra de Cursos e Profissões acontecerá no dia 02 de agosto de 2019 
(sexta-feira) das 12h às 18h, e 03 de agosto de 2019 (sábado) das 10h às 15h. 
Informações podem ser acessadas no Facebook do Cursinho Popular (https://pt-
br.facebook.com/CursinhoPopularEACH/) ou solicitadas pelo e-mail 
cursinhoeach.diretoriageral@gmail.com. 

Solicitamos que a Unidade Escolar encaminhe para o e-mail do Núcleo 
Pedagógico (delt4npe@educacao.sp.gov.br) o interesse em participar com os 
alunos em um dos dois dias do evento. Lembramos que o transporte deve ser 
custeado pela Unidade Escolar.  
 
1ºCONSOFIL-LESTE (CONGRESSO AOS PROFESSORES DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 
DA REGIÃO LESTE) – INSCRIÇÃO ATÉ 05/08 
 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 
Leste 4, sob a responsabilidade do Núcleo Pedagógico e organizado pelo PCNP 
Leandro Negretti, em parceria com os PCNP 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 (Polo II), sendo assim, 
podemos afirmar que este encontro impactará significativamente uma parcela 
importante da Rede Estadual, considerando as 415 escolas representadas pelos 
professores participantes. 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/1-caderno-do-aluno-excedentes-2019.xls
https://pt-br.facebook.com/CursinhoPopularEACH/
https://pt-br.facebook.com/CursinhoPopularEACH/
mailto:cursinhoeach.diretoriageral@gmail.com
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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 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 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 obrigatória de um 
professor 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 solicitação. 
 O link para inscrição do professor escolhido será enviado ao e-mail 
institucional da escola e deve ser respondido até o dia 05/08/2019 pelo Diretor da 
Unidade Escolar. 
 
OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS 2019 – INSCRIÇÕES ATÉ 06/08  
 Estão abertas as inscrições, até dia 06/08, para a Olimpíada Nacional de 
Ciências 2019. A olimpíada se destina a estudantes do 9º ano dos anos finais 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 da ONC aprovado e 
publicado na página de divulgação digital da ONC de cada ano 
(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 da ONC, 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. Alem disto, todos os que 
receberem medalhas e menção honrosa receberão seus certificados impressos. 

http://www.onciencias.org/
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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/.   
 
5º CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – INSCRIÇÕES 
ATÉ 09/10 
 O Centro de Inclusão Educacional (CINC), da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo (SEDUC), em articulação com a Secretaria de Administração 
Penitenciária (SAP) e a Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), 
divulga a todas as Unidades Escolares da rede estadual o lançamento do 5º 
Concurso de Redação realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), que tem 
como tema “Defender Direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui 
para o desenvolvimento sustentável”. 
 O concurso é destinado a todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio, 
incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como aos adolescentes que 
estão cumprindo medida socioeducativa de internação e aos adultos em situação 
de privação de liberdade em instituições estaduais, desde que devidamente 
matriculados em escolas da rede pública. 
 Para participar do concurso é necessário fazer o cadastramento da Unidade 
Escolar e posteriormente cadastrar as redações. Recomendamos que, antes de 
realizar o cadastro, leiam o manual do usuário e para subsidiar o trabalho 
pedagógico em sala de aula, sugerimos a cartilha Guia do Professor.  
 As inscrições já estão abertas e vão até dia 09 de outubro. Para mais 
informações, inscrição, manual e concursos anteriores, acesse o site 
https://concursoderedacao.dpu.def.br/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Usuário. 
CLIQUE AQUI para acessar o Guia do Professor. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (EFAPE) – CURSOS 
ABERTOS 
 Divulgamos os cursos que se encontram em aberto, realizados pela EFAPE: 

• Formação pela Escola – Cursos na modalidade EAD sobre os Programas do FNDE 
– Público-alvo: quadros do QM, QSE e QAE, além dos demais interessados - 
Período de oferta: julho e agosto 2019 – Inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345; 

• Diretor de Escola: desenhando o amanhã – 1ª Edição/2019 – Público-alvo: 
Diretores de escola e vice-diretores (QM) que estão em efetivo exercício – 
Inscrições: até 28/07 - Período de realização: 30/07 a 11/09 - Inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&En
tryId=4572.  

• Educando para boas escolhas online: uso seguro e consciente da Internet – 1ª 
Edição/2019 – Público-alvo: QAE e QSE – Inscrições: 16/07 a 24/07 - Período de 

https://onciencias.org/
https://concursoderedacao.dpu.def.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/2-dpu-manual_user-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/3-dpu-cartilha-2019.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4572
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4572
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realização: 01/08 a 10/10 – Inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8927.  

 
INOVA EDUCAÇÃO 
Prezados(as) cursistas, 
 Os cursos da ação Inova Educação (“Projeto de Vida”, “Eletivas” e 
“Tecnologia”) tiveram início em 16 de julho de 2019, quando foi liberado o acesso 
ao Módulo 1, comum aos três cursos. A data de início dos demais módulos foi 
atualizada, conforme quadro abaixo: 
 

Módulos Início Término Carga Horária 

Módulo 1 16/07/2019 

30/08/2019 
 

8 horas 
Módulo 2 19/07/2019 

22 horas 
Módulo 3 22/07/2019 
Módulo 4 Previsão 24/07/2019 

Módulo 5* Previsão 25/07/2019 

Atividade 
avaliativa 

Previsão 29/07/2019 
- 

Módulo 5* - disponível apenas para o curso “Projeto de Vida”. Os cursos 
“Eletivas” e “Tecnologia” possuem quatro módulos de conteúdo 

  
Vale lembrar que os três cursos são autoinstrucionais, inteiramente a 

distância, e devem ser realizados por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
da EFAPE (AVA-EFAPE), até 30 de agosto de 2019. 
 Atenção! Por haver muitos acessos simultâneos, o AVA-EFAPE pode 
apresentar lentidão ou telas de erros. Informamos que todos os relatos têm sido 
informados às equipes técnicas responsáveis, que estão tomando as providências 
necessárias diariamente, de forma a não prejudicar o andamento dos cursos. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS - JULHO  
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São 
Paulo para o mês de julho e agosto: 

• Curso Língua Portuguesa, Comunicação e Cidadania - Inscrições presenciais: 26 
e 27/07 e 02 e 03/08 - Onde: ECA USP - Informações: https://bit.ly/28ID7KB;  

• Estudos africanos e história da África - Inscrições on line: de 20/07 a 02/08 - 
Quando: 03/08 a 24/08 - sábados 14h às 18h - Informações: 
https://bit.ly/2Y3YiQa; 

• Era uma vez três: diversidade, leituras e práticas pedagógicas na perspectiva da 
Lei nº 11.645/08 - Inscrições presenciais: de 22/07 a 07/08 - Quando: 10/08 a 
30/11 - sábados 9h às 13h30 - Informações: https://bit.ly/2LrqCu7; 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8927
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/4-boletim_inovaeduc_n4.pdf
https://bit.ly/28ID7KB
https://bit.ly/2Y3YiQa
https://bit.ly/2LrqCu7
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• Cultura corporal: fundamentação e prática pedagógica - edição 2019 - Inscrições 
on line: de 22/07 a 09/08 - Quando: 16/08 a 11/10 - sextas 19h às 22h - 
Informações: https://bit.ly/2SsOjCT; 

• Ateliê de artes para crianças de 7 a 12 anos - Inscrições presenciais: 29/07 a 
30/08 - Quando: 10/09 a 26/11 - terças 14h30 às 16h30 - Mais informações: 
https://bit.ly/2O4aEYX. 

CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
 
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT 
MEDIDOR EDUCAÇÃO CONECTADA    

Solicitamos aos Senhores Diretores, que realizem a medição da qualidade da 
conexão de internet até 31/07/2019. Qualquer dúvida entrar em contato com NIT 
– Paulo 2082-9415 e Reginaldo 2082-9750. 

Segue informação da DETEC / CITEM. 
“Prezado(a) Diretor(a), 

Estamos buscando nas mais diversas frentes conhecer a realidade das 
escolas de nossa rede. É assim que poderemos pensar nas melhores políticas e 
caminhar para a construção de um ambiente adequado para o exercício 
profissional dos nossos educadores e para o avanço da aprendizagem dos alunos.  
Entre os temas que queremos avançar neste ano e que foi apontado em nosso 
primeiro questionário de escuta da SED, está a conectividade de nossas escolas. 
Sabemos da importância do acesso à internet de alta velocidade e queremos saber 
como nossa rede está nesse quesito. Somente com um diagnóstico mais preciso é 
que poderemos pensar em projetos para garantir que nossas escolas estejam 
conectadas.  

Gostaríamos de informar a vocês que já estamos trabalhando para isso. 
Pactuamos com as demais secretarias de educação do Brasil a iniciativa de medir a 
qualidade de conexão de internet das escolas. Para isso, precisaremos do apoio de 
todos vocês.  
Como mediremos a qualidade da conexão?   

Por meio de um instrumento chamado Medidor Educação Conectada. Com 
essa ferramenta, cada escola poderá comparar a velocidade de sua internet com 
outras escolas da rede e mesmo de outros estados do país. 
O que a escola precisa fazer para aderir?  

O procedimento é simples: basta instalar o software Medidor Educação 
Conectada em algum computador de uso de professores e alunos para fins 
pedagógico de sua escola. Para isso, acesso o link do Educação Conectada, se 
registre no site e acesse o conteúdo “Instalando Software de Medição”. Caso tenha 
alguma dúvida, este tutorial em vídeo pode te ajudar.  
E se a escola não tem internet em computadores de uso pedagógico?   

https://bit.ly/2SsOjCT
https://bit.ly/2O4aEYX
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/5-dica-das-educadoras_41_jul_ago19.pdf
http://medidor.educacaoconectada.mec.gov.br/
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/1321/visualizar
https://www.youtube.com/watch?v=oHNOF7XMvhQ&feature=youtu.be
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Queremos saber dessa informação também, afinal, faz parte do diagnóstico. 
Neste caso, é só entrar em contato também no e-mail e reportar a falta de acesso 
à internet.  

Quanto antes conseguirmos conectar nossas escolas ao mapa, mais rápido 
teremos informações para agir para melhoria de nossa rede.  
 
 

OUTROS 
EE PROFa. MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

A Direção da EE Profa. Maria de Lourdes Rosário Negreiros comunica a 
necessidade de Gerente de Organização Escolar. Os interessados devem entrar em 
contato pelos telefones 2721-2924/2721-4574. 

 
 

 
 

Marli Aparecida Rosa 
Dirigente Regional de Ensino 


