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CIRCULAR Nº 27 de 31/07/2019 

  

 

Mensagem: “Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar.”  
 

(Augusto Cury) 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROFA. KIMAKO KAMADA KINOSHITA  

A Direção da EE Profa. Kimako Kamada Kinoshita informa que abrirá processo 
de seleção para vaga de Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais. 
Período de entrega das propostas: de 01 a 06/08/2019. 
 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
DIVULGAÇÃO 
CURSOS LIVRES ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (EGESP) - 
INSCRIÇÕES ATÉ 31/07  
 A Escola de Governo do Estado de São Paulo (EGESP) está com inscrições 
abertas até dia 31/07 para os cursos livres sobre gestão, administração e políticas 
públicas. Qualquer profissional da Educação ou pessoas interessadas podem 
realizar os cursos gratuitos e à distância, cada um com carga horária de 9 horas. A 
certificação é emitida pela EGESP, e não é válida para evolução funcional.  
 Os cursos disponíveis são: Sociedade, Estado, Administração Pública e 
Governo; Introdução às Políticas Públicas; Cultura Organizacional, Comunicação e 
Relacionamento Interpessoal; Recursos Humanos na Administração Pública 
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Paulista; Comunicação na Administração Pública; Gestão dos Recursos Públicos; 
Gestão Documental no Estado de São Paulo  
 Para mais informações e inscrição, acesse o site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry
Id=4577. 
 
MOSTRA DE CURSOS E PROFISSÕES (USP LESTE) – 02/08 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. 
 Pedimos que a Unidade Escolar encaminhe para o e-mail do Núcleo 
Pedagógico (delt4npe@educacao.sp.gov.br) o interesse da própria escola em 
participar com os alunos em um dos dois dias do evento. Lembramos que o 
transporte deve ser custeado pela Unidade Escolar.  
 
1º CONSOFIL-LESTE (CONGRESSO AOS PROFESSORES DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 
DA REGIÃO LESTE) ÚLTIMA CHAMADA – 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. 
 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 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4577
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4577
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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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 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. 
 
PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES 2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 11/08  
            O Programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de cerca de três 
semanas nos Estados Unidos para até 50 estudantes brasileiros de destaque na 
rede pública de ensino com perfil de liderança e um forte espírito empreendedor. 
O programa acontece no mês de janeiro e geralmente começa em Washington, 
D.C., com oficinas sobre liderança e empreendedorismo e visitas a escolas, projetos 
de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo. Após a 
programação na capital americana, os Jovens Embaixadores viajam para estados-
anfitriões, onde são hospedados por famílias voluntárias, frequentam aulas em 
escolas da região, participam de atividades relacionadas ao tema do programa, 
fazem apresentações sobre o Brasil e fortalecem seu perfil de liderança. O período 
de inscrições vai até 11 de agosto de 2019. A partir da data do lançamento, todas 
as informações e instruções para a inscrição no programa estarão disponíveis no 
website da Embaixada e no Facebook do Programa: 
(https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores ).  

       Para ser considerado um candidato em potencial, o estudante deverá 
preencher integralmente os seguintes pré-requisitos: 

• Ter nacionalidade brasileira (ter nascido no Brasil ou ser estrangeiro legalmente 
naturalizado);  

• Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos na data de 
início do programa em Brasília e não poderão completar 19 anos até o retorno 
da viagem aos EUA);  

• Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso o candidato já 
tenha participado de outro intercâmbio, este NÃO pode ter excedido 20 dias);  

• Jamais ter viajado para os Estados Unidos;  

• Ter boa fluência oral e escrita em inglês;  

• Ser aluno do ensino médio na rede pública;  

• Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;  

• Ter excelente desempenho escolar;  

• Ter perfil de liderança;  

https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores
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• Ter espírito empreendedor;  

• Ser comunicativo;  

• Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;  
            Estar atualmente engajado em atividades de voluntariado e/ou 
empreendedorismo social, ALÉM DE comprovar já ter realizado ao menos 12 meses 
– contínuos ou não – em uma ou mais dessas atividades. IMPORTANTE: Não serão 
aceitos comprovantes de voluntariado/empreendedorismo social como: 

• Instrutor de catequese ou coroinha;  

• Membro de Grêmio Estudantil;  

• Representante de turma.  
            Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com Prof. Sabino – 
PCNP de Língua Estrangeira Moderna no Núcleo Pedagógico - Tel: 2082-9774.  
 
PROGRAMA JOVEM SENADOR – INSCRIÇÕES ATÉ 16/08  

O Programa Jovem Senador é um Projeto do Senado Federal que permite aos 
estudantes com até 19 anos do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do 
Distrito Federal conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no 
Brasil. 
 Para participar, as unidades escolares (UE) estão convidadas a promover 
internamente a produções de redações com o tema “Cidadão que acompanha o 
orçamento público dá valor ao Brasil”. Cada escola deverá realizar uma pré-seleção 
dos textos produzidos e encaminhar a melhor redação (uma por UE) para o Núcleo 
Pedagógico, via protocolo na Diretoria de Ensino, até 16/08 (sexta-feira), 
acompanhada dos seguintes documentos: ficha de inscrição; cópia do RG do aluno 
e do professor orientador; cópia do CPF do aluno e do professor orientador; folha 
de redação original. 
 Os autores das 27 melhores redações, uma por unidade da Federação, serão 
selecionados para vivenciar, em Brasília, com todas as despesas custeadas, o 
processo de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos 
Senadores da República. 
 Para mais informações, acesse o site 
https://www12.senado.leg.br/jovemsenador. 
1 CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do Programa. 
2 CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz de divulgação. 
3 CLIQUE AQUI para acessar a Folha de Redação (não precisa ser impressa 
colorida). 
4 CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição (não precisa ser impressa 
colorida). 
 
11º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA CGU – INSCRIÇÕES ATÉ 23/08  

https://www12.senado.leg.br/jovemsenador
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/1-js2019_regulamento.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/2-cartaz_-js2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/3-folha-de-redacao-js2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/4-ficha-de-inscricao-js2019.pdf
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            A Controladoria-Geral da União (CGU) realiza o Concurso de Desenho e 
Redação da CGU, que está na 11ª Edição. O Concurso visa despertar nos estudantes 
o interesse por temas como controle social, ética e cidadania, por meio da reflexão 
e do debate desses assuntos nos ambientes educacionais, na família e na 
comunidade.   
            O público-alvo são estudantes do ensino fundamental e ensino médio, 
educação de jovens e adultos de escolas públicas e particulares de todo o país, e o 
tema deste ano é “Faça o que é certo, ainda que ninguém veja!”. As inscrições estão 
abertas até 23 de agosto de 2019.  
 Para mais informações, regulamento, prazos e categorias, acesse o site 
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/participe.   
5 CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS - AGOSTO 
            Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São 
Paulo para o mês de agosto: 

• Ciclo de seminários tratará da natureza da ignorância e de como lidar com ela - 
8 de agosto, às 14h - http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-sobre-
ignorancia?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_conten
t=ciclo%20sobre%20ignorancia; 

• Seminário debate necessidade de inovar em políticas urbanas - 7 de agosto, às 
8h30 - http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-
urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=
politicas%20publicas%20urbanas; 

• Pesquisador analisa ações e percepção de saúde na história do Bom Retiro - 5 
de agosto, às 14h - http://www.iea.usp.br/noticias/bom-
retiro?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=bo
m%20retiro; 

• Ciclo sobre desafios da educação na sociedade de risco começa em setembro - 
17 de setembro - http://www.iea.usp.br/noticias/desafios-da-educacao-na-
sociedade-de-
risco?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=edu
cacao%20na%20sociedade%20risco; 

• Conferência discute a liberdade de expressão nas universidades - 1º de agosto, 
às 14h - http://www.iea.usp.br/noticias/liberdade-de-expressao-nas-
universidades?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_con
tent=liberdade%20expressao%20universidades; 

Colóquio discutirá colaboração interdisciplinar entre a filosofia e probabilidade - 8 
a 10 de outubro - http://www.iea.usp.br/noticias/coloquio-colaboracao-filosofia-
probabilidade?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_conten
t=coloquio%20filosofia%20probabilidade 

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/participe
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/07/5-concurso-desenho-e-redao-cgu-2019.pdf
http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-sobre-ignorancia?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=ciclo%20sobre%20ignorancia
http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-sobre-ignorancia?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=ciclo%20sobre%20ignorancia
http://www.iea.usp.br/noticias/ciclo-sobre-ignorancia?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=ciclo%20sobre%20ignorancia
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=politicas%20publicas%20urbanas
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=politicas%20publicas%20urbanas
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-inovacao-politicas-publicas-urbanas?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=politicas%20publicas%20urbanas
http://www.iea.usp.br/noticias/bom-retiro?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=bom%20retiro
http://www.iea.usp.br/noticias/bom-retiro?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=bom%20retiro
http://www.iea.usp.br/noticias/bom-retiro?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=bom%20retiro
http://www.iea.usp.br/noticias/desafios-da-educacao-na-sociedade-de-risco?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=educacao%20na%20sociedade%20risco
http://www.iea.usp.br/noticias/desafios-da-educacao-na-sociedade-de-risco?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=educacao%20na%20sociedade%20risco
http://www.iea.usp.br/noticias/desafios-da-educacao-na-sociedade-de-risco?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=educacao%20na%20sociedade%20risco
http://www.iea.usp.br/noticias/desafios-da-educacao-na-sociedade-de-risco?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=educacao%20na%20sociedade%20risco
http://www.iea.usp.br/noticias/liberdade-de-expressao-nas-universidades?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=liberdade%20expressao%20universidades
http://www.iea.usp.br/noticias/liberdade-de-expressao-nas-universidades?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=liberdade%20expressao%20universidades
http://www.iea.usp.br/noticias/liberdade-de-expressao-nas-universidades?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=liberdade%20expressao%20universidades
http://www.iea.usp.br/noticias/coloquio-colaboracao-filosofia-probabilidade?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=coloquio%20filosofia%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/noticias/coloquio-colaboracao-filosofia-probabilidade?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=coloquio%20filosofia%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/noticias/coloquio-colaboracao-filosofia-probabilidade?utm_source=Boletim&utm_medium=Not%C3%ADcia&utm_content=coloquio%20filosofia%20probabilidade
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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?   

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.  
 
 

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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Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto  
Dirigente Regional de Ensino 


