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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 28 de 07/08/2019 

  

 

Mensagem: “Assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os 
desafios que nos são apresentados, para alçarmos voos mais altos.”  

 

(Dirk Wolter) 

 
GABINETE 
REUNIÕES DE TRABALHO 
PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO  

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola para reunião de 
trabalho, conforme segue:  
Local: Diretoria de Ensino Região Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
Data: 12/08/2019 
Horário: 13h30min às 17h30min 
Pauta: Projeto de Reforço e Recuperação  

Na impossibilidade de comparecimento, o Diretor de Escola deverá se fazer 
representar. 
 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC)  

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola, 01 Professor 
Coordenador e o Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) das unidades 
escolares abaixo relacionadas para Encontro Formativo sobre “O sofrimento 
psíquico na infância e na juventude e seus reflexos e potência de manejo”, que será 
realizado em parceria com a Rede de Proteção Escolar da Região de Itaquera, 
Parque do Carmo e Cidade Líder. 
Dia: 15/08/2019 (quinta-feira)  
Horário: 8h às 12h 
Local: EMEF Júlio César de Melo e Sousa-Malba Tahan – Rua Sebastião Medeiros 
da Silva, 89 - Itaquera 
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➢ Hebraica – Antenor – Cunha Bueno – Ascânio – Astolfo – Dom Camilo – 
Glycério – Ivo – Jorge Duprat – Luzia – Pq. Savoy – Barone – Paulo Lauro – 
Nobreza – Hiroshima – Mignone – Orlandi – Jozineide – Kimako – Lina – 
Missionário – Maria Ferraz – Quintiliano.  

 
INSCRIÇÃO - PROFESSOR COORDENADOR NÚCLEO PEDAGÓGICO  

Solicitamos comunicar os docentes de que se encontra aberta a Inscrição 
para Professor Coordenador Núcleo Pedagógico (PCNP) ANOS INICIAIS E LÍNGUA 
PORTUGUESA - período de 08 a 19/08/19.  
Local: Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4: Rua Waldemar 
Tietz, 850, sala 12 (dos PCNP).  
Horário: das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas.  
Obs.: O Edital e a Ficha de Inscrição encontram-se disponíveis no site da DE. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROF. OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELO 

A Direção da EE Prof. Oswaldo Aranha Bandeira De Melo Informa que abrirá 
processo de seleção para 01 vaga de Professor Coordenador do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.  
- Entrega de propostas: até 13/08/19; 
- Entrevistas: 14 e 15/08/2019 com horário agendado pela Direção. 
EE JOÃO SARMENTO PIMENTEL 

A Direção da EE João Sarmento Pimentel informa que abrirá processo de 
seleção para 01 vaga de Professor Coordenador do Ensino Médio. 
Período de trabalho: 2ª a 6ª das 9h30min às 18h30min 
- Entrega de propostas: até 12/08/19; 
- Entrevistas: a agendar pela Direção. 
EE AFONSO PENNA JUNIOR, PROF. 
  A Direção da EE Afonso Penna Junior, informa que possui uma vaga para 
abertura de contrato de Professor Eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e 
Ensino Médio, períodos manhã e tarde. A atribuição será no dia 19/08/2019, às 14 
horas. Trazer comprovante de inscrição e classificação 2019. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
DIVULGAÇÃO 
PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – INSCRIÇÃO ATÉ 10/08 
 Conhecido como “Oscar da Cidadania”, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 
tem como objetivo promover a cultura da cidadania fiscal, oportunizando a 
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discussão sobre a importância social dos impostos, acompanhamento dos gastos 
públicos e o retorno dos recursos à sociedade. 
 A iniciativa, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais (Febrafite), irá premiar ações e projetos de três escolas, duas instituições, 
dois jornalistas e dois projetos de tecnologia que estejam ligados diretamente à 
Educação Fiscal. Ao todo, serão concedidos 51 milhões de reais em prêmios. 
 Nesta edição, as categorias Escolas e Instituições passarão por uma etapa 
classificatória regional, por Unidades Federativas e Regiões; e inovação e 
criatividade serão alguns dos critérios de avaliação. 
 As inscrições para escolas e instituições vão até 10/08. E para projetos das 
categorias Imprensa e Tecnologia, até 10/10.  
 Para mais informações como inscrição, regulamento e premiação, acesse o 
site http://www.premioeducacaofiscal.org.br/.  
 
INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL (IOS) – INSCRIÇÃO ATÉ 14/08 
 O Instituto da Oportunidade Social (IOS), em parceria com a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, tem como objetivo oferecer cursos gratuitos 
(incluindo também o material didático) em Administração e Tecnologia da 
Informação aos alunos de camadas socioeconômicas menos favorecidas do Ensino 
Médio e/ou com deficiência física, visual ou auditiva, na faixa etária de 15 anos 
(completos) a 24 anos, com direcionamento para atuar no mercado de trabalho. 
 As inscrições podem ser efetuadas presencialmente nas Unidades do IOS até 
14/08/2019. 
 Para mais informações como inscrição, documentos e locais do curso, acesse 
o site http://ios.org.br/.  
 
EDUCAÇÃO FÍSICA - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2019 – 
INSCRIÇÕES ATÉ 16/08 
 Informamos que no período de 05/08 a 16/08 estarão abertas as inscrições 
para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, categorias Pré-Mirim e Juvenil 
2019. 
 Os Ofícios devem ser encaminhados ao Protocolo da DER Leste 4, aos 
cuidados do Núcleo Pedagógico, até o dia 16/08/2019. 
 Para mais informações, entrar em contato com o Prof. Bruno - PCNP de 
Educação Física no Núcleo Pedagógico, telefone 2082-9758. 
 
XII SIMPLAGE - SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL (LAGE) – 
INSCRIÇÕES ATÉ 15/09 
 O Laboratório de Gestão Educacional (LAGE) da Faculdade de Educação da 
Universidade Estadual de Campinas comunica que, no dia 05 de outubro de 2019, 
será realizado o XII SIMPLAGE, Simpósio do Laboratório de Gestão Educacional – 

http://www.premioeducacaofiscal.org.br/
http://ios.org.br/
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LAGE, no Salão Nobre da FE/UNICAMP, situado à rua Bertrand Russell, 801 – Barão 
Geraldo, em Campinas – SP. 
 O evento buscará promover o diálogo entre administradores de educação, 
gestores escolares, profissionais da educação básica e pesquisadores/as 
estudantes (graduandos/as e pós-graduandos/as), com vistas a analisar as políticas 
educacionais no âmbito dos sistemas de ensino, inseridos em diferentes contextos 
e a partir de distintas perspectivas. 
 O evento é destinado aos Administradores de Educação e Gestores 
Escolares, e será aberto também aos docentes envolvidos na área de gestão 
escolar, coordenação pedagógica e professores das redes públicas de ensino, bem 
como estudantes de pós-graduação e graduação. 
 As inscrições são pagas e deverão ser feitas pelo site até dia 15/09. Caso haja 
interesse em submeter um trabalho sobre o assunto, o prazo será até dia 02/09. 
Lembramos que os gastos referentes ao transporte e inscrição são de 
responsabilidade do interessado. 
 Para mais informações, como inscrição, programação e submissão de 
trabalhos, acesse o site https://www.lage.fe.unicamp.br/xii-
simplage/apresentacao.  
 
4º SIMPÓSIO CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET – DIA 17/09 
 Orientar crianças e adolescentes sobre o uso da Internet com segurança e 
responsabilidade é imprescindível nessa era digital. Por isso, trocaremos 
experiências e debateremos os desafios e impactos do uso dessa tecnologia no 4º 
Simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, que acontece em São Paulo no dia 
17 de setembro de 2019. O 4º Simpósio Crianças e Adolescentes na Internet é 
promovido anualmente pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e pelo 
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), com a correalização da 
SaferNet Brasil. 
 Se você é educador(a), coordenador(a) pedagógico(a), dirigente escolar, 
pai/mãe ou responsável, psicólogo(a), advogado(a), ou tem interesse em buscar 
mais informações sobre esses assuntos, garanta sua participação! Confira a 
programação e inscreva-se gratuitamente em 
https://criancaseadolescentesnainternet.nic.br. As vagas são limitadas. O evento 
também será transmitido ao vivo pelo canal do NIC.br no YouTube. 
 
INOVA EDUCAÇÃO 

Lembramos a todos os cursistas, dos 3 cursos disponíveis do Programa Inova 
Educação (Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia) que o prazo para a realização das 
atividades para nota acabam dia 30 de agosto. 

Caso já tenha realizado o(s) curso(s), já encontra-se em aberto a pesquisa 
sobre os cursos para serem respondidos também até dia 30/08. Essa pesquisa visa 
o subsídio para o aperfeiçoamento de futuras ações formativas. 

https://www.lage.fe.unicamp.br/xii-simplage/apresentacao
https://www.lage.fe.unicamp.br/xii-simplage/apresentacao
https://criancaseadolescentesnainternet.nic.br/
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CLIQUE AQUI para acessar o Boletim nº 5. 
 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA 
(NÚCLEO CABUÇU) 
 O Parque Estadual da Cantareira - Núcleo Cabuçu - já está com o 
agendamento aberto para visitas em seu Programa de Educação Ambiental. O 
agendamento poderá ser feito pelos telefones 2401-6217/2406-8429 ou pelo e-
mail cantareiracabucu@gmail.com. O Núcleo Cabuçu está situado na Av. Pedro de 
Sousa Lopes nº 7903. Lembramos que o custo com transporte e lanche será de 
responsabilidade da Unidade Escolar. 
 
OUTROS  
EE DONA ZALINA ROLIM 
INFORMAÇÕES SOBRE O CENTRO DE LÍNGUAS PARA PUBLICAÇÃO NA CIRCULAR  

Informamos que estão abertas as inscrições para o Curso de Espanhol, do 
Centro de Línguas da EE Dona Zalina Rolim para o 2º semestre de 2019. O curso 
tem carga horária semanal, 04 aulas de 50 minutos, divididas em 02 dias. 
 A inscrição poderá ser feita por contato telefônico no número 2097-5767 ou 
preenchendo o formulário que consta em nosso blog: 
http://portalzalinarolim.blogspot.com.br  
 Solicitamos a todas as unidades escolares, jurisdicionadas à DE Leste 4, que 
divulguem aos alunos. 
 

ESPANHOL 

DURAÇÃO 06 SEMESTRES 

Alunos do Ensino Fundamental, a partir do 7º ano e do Ensino Médio, na rede 
pública estadual 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, na rede pública estadual 

Alunos do Ensino Médio, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza 

 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/1-boletim_inovaeduc_n5.pdf
mailto:cantareiracabucu@gmail.com
http://portalzalinarolim.blogspot.com.br/

