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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 30 de 21/08/2019 

  

 

Mensagem: “Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o 

sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estamos 

possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los.” 

(Dalai Lama) 

 
 
GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO - MATRÍCULA ANTECIPADA 2020 
A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores de Escola e Gerente de 
Organização Escolar – GOE para Reunião de Trabalho, conforme segue: 
Assunto: Matrícula Antecipada 2020 
Dia: 22/08/2019  
Horário: 8h30min 
Local: Anfiteatro Gênesis - DER Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO - VERBAS PÚBLICAS 
  A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola das Unidades 
escolares abaixo relacionadas com seus respectivos Supervisores de Ensino e os 
Diretores do Núcleo Pedagógico, Núcleo de obras e Centro de Administração e 
Finanças para Encontro Formativo sobre “VERBAS PÚBLICAS” conforme segue:   
Dia: 27/08/2019 (terça-feira) 
Horário: 9h às 13h  
Local: Diretoria Leste 4 - Rua Dona Matilde nº 35 – Vila Matilde  
➢ Adelaide – Albergaria – Aroldo – Chibata – Emir – Exercito – Fragoso – Hebraica 

– Infante – Jamil – João Sarmento – Jorge Duprat – Sansigolo – Octávio – São 
João – Talarico – Zalina. 
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ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2019  
Solicitamos aos responsáveis que preencham o CADASTRO de atualização da 

Unidade Escolar e encaminhem à Assessoria do Gabinete, no e-mail 
delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
CLIQUE AQUI para acessar o formulário. 
 
PROGRAMA SP SEM PAPEL  

Considerando o Decreto Estadual 64.355, de 31-07-2019, que institui o 
“Programa SP Sem Papel”, informamos que a partir de 08/08/2019 foi implantando 
um novo sistema de gerenciamento de documentos, sendo assim, solicitamos que 
todos os documentos sejam encaminhados em único arquivo, digitalizados em PDF 
“A”, via e-mail para o Protocolo da DE Leste 4:  delt4sp@educacao.sp.gov.br. 

Informamos ainda, que para padronização de procedimentos, o Centro de 
Recursos Humanos elaborou um fluxo próprio de documentos. 

CLIQUE AQUI para acessar o fluxo de documentos do CRH. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
EE REPÚBLICA DA NICARÁGUA  

A Direção da EE República da Nicarágua informa que possui 2 vagas para 
Professor Eventual. Interessados entrar em contato com a Direção da escola. 
EE PROF. ORESTES ROSOLIA 

A Direção da EE Prof. Orestes Rosolia informa que possui 2 vagas para Professor 
Eventual nos períodos manhã e tarde. Interessados entrar em contato, para 
agendamento de entrevista. 
EE PROF OSWALDO ARANHA DE MELLO 

A Direção da EE Prof. Oswaldo Aranha de Mello informa que tem vaga para um 
professor eventual nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no período da tarde. 
Atribuição será no dia 22/08/2019 às 10 horas. 

 
COMISSÃO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 
MATERIAIS DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

Conforme orientação da FDE, solicitamos que as escolas abaixo relacionadas, 
que continham o Programa Escola da Família, entreguem no Núcleo Pedagógico, para 
o PCNP Ailton, sala 16, todos os materiais pertencentes do extinto Programa na U.E., 
exceto os que fazem parte do patrimônio, conforme relação de materiais deixada pelos 
ex-Vice Diretores em janeiro deste ano, a fim de que sejam redistribuídos para as 
escolas que continuam com o Programa ativo. 
Prazo para entrega: 06/09/19 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/1-cadastro-escolas-2019.doc
mailto:delt4sp@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/2-fluxo-de-documentos-crh-sp-sem-papel.pdf
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➢ Penna – Chibata – Exército – Glycério – Orlandi – Jozineide – Farão – Bindo – 
Kimako – Luzia – Missionário – Maria Ferraz – Oswaldo Aranha – Paulo Lauro – 
Rosolia. 

 
 
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT 
SPEC – SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR 

Informamos que todas as ocorrências relacionadas ao Sistema de Proteção 
Escolar (Vídeo Monitoramento, Mediação e ROE) deverão ser encaminhadas a um 
único endereço de e-mail: spec@educacao.sp.gov.br 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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 acaba dia 30 de agosto. 
 Caso já tenham realizados os cursos, encontra-se em aberto a pesquisa sobre os 
mesmos, que também devem ser respondidas até dia 30/08. Essa pesquisa visa o 
subsídio para o aperfeiçoamento de futuras ações formativas. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim nº 5. 
 
DIVULGAÇÃO 
EDUCAÇÃO FÍSICA - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2019 – 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 23/08  
 Informamos que foram prorrogadas as inscrições até 23/08/19 para os Jogos 
Escolares do Estado de São Paulo, categorias Pré-Mirim e Juvenil 2019. Devido à 
reorganização do protocolo, os Ofícios de inscrição deverão ser enviados para o e-mail 
do Núcleo Pedagógico (delt4npe@educacao.sp.gov.br), assinado pela Direção, até o 
dia 23/08.  
 Para mais informações, entrar em contato com o Prof. Bruno - PCNP de 
Educação Física no Núcleo Pedagógico, telefone 2082-9758. 
 
1º CONSOFIL-LESTE (CONGRESSO AOS PROFESSORES DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA 
REGIÃO LESTE) – DIA 23/08  
 Está chegando o dia! O 1º CONSOFIL – Leste visa estabelecer um espaço de 
discussão aos professores, oferecendo momentos de reflexão acerca de suas 
experiências e vivências pessoais e em sala de aula. Tal encaminhamento se dará por 
meio de simpósios de introdução aos temas e rodas de conversa mediadas.  
 Este congresso ocorrerá no dia 23 de agosto, das 8h às 17h30min, no Auditório 
da Unicid – Campus Tatuapé, com convocação nominal aos professores. 
 

mailto:spec@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/3-boletim_inovaeduc_n5.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br


P á g i n a  | 4 

 

CURSO ONLINE "A CANÇÃO POPULAR E O ENSINO DE HISTÓRIA" – INSCRIÇÕES ATÉ 
24/08 
 O Departamento de História da Universidade de Campinas está com inscrições 
abertas para o 6º Curso de Formação Continuada "A Canção Popular e o ensino de 
História". Totalmente online, o curso tem 10 semanas de duração (de 09/09 a 
10/09/2019). Inscrições até 24/08/2019. Para mais informações e inscrições, acesse: 
https://www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81a%D1%C2%5E%E2%DC%97
&of=%F7%12%AB.  
 
CONCURSO FLINK SAMPA DE LITERATURA – INSCRIÇÃO ATÉ 29/08 
 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com a Faculdade 
Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras, visando excluir as desigualdades raciais ainda 
manifestadas e desejando combater todas as formas de discriminação de maneira 
participativa, evidenciando a contribuição dos afrodescendentes nas diferentes áreas 
de atuação na sociedade brasileira, realizará o Concurso Flink Sampa de Literatura:  
Composição Artística intitulado  “MACHADO DE ASSIS REAL”, aprofundando o debate 
sobre a  questão do protagonismo do negro, tendo como referências as  trajetórias, 
experiências literárias e acadêmicas de Machado de Assis. 
 Estão convidados a participar desse concurso alunos do Ensino Fundamental 
Anos Finais, e do Ensino Médio, regular ou integral e suas modalidades (EJA, classes 
prisionais, comunidades quilombola, indígena). Serão aceitos fotografia, pintura, 
desenho, colagem, gravura ou técnica mista. O prazo de envio para o Núcleo 
Pedagógico é de 12/08 a 29/08/2019, aos cuidados da PCNP Viviane (telefone 2082-
9755). Para mais informações sobre o Concurso, Fichas de Inscrição e materiais de 
apoio, acesse o site: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8941.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
CONCURSO "CIÊNCIA PARA TODOS" – INSCRIÇÕES ATÉ 20/09 
 Divulgamos o lançamento do Concurso “Ciência para Todos”, com o objetivo de 
estimular o interesse dos alunos pela investigação científica, e mostrar que a ciência 
faz parte do cotidiano, promovido pela SEDUC, junto com a Fundação Roberto 
Marinho/Canal Futura e Fapesp. A iniciativa é voltada para todos os estudantes da rede 
pública estadual paulista do Ensino Médio, que deverão produzir um vídeo de até sete 
minutos feito pelo celular, com o auxílio de um professor tutor. 
 Cada grupo poderá ser formado por até cinco alunos. E o desafio será apresentar 
um problema do local onde vivem, explicando qual seria o passo a passo para uma 
possível solução. O tema deverá contemplar “Natureza e Sociedade”, como por 
exemplo, questões ambientais de saneamento, conservação do meio ambiente, 
sustentabilidade, prevenção e promoção da saúde, mobilidade urbana, questões 
sociais ou até mesmo políticas públicas. 

https://www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81a%D1%C2%5E%E2%DC%97&of=%F7%12%AB
https://www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81a%D1%C2%5E%E2%DC%97&of=%F7%12%AB
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8941
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/4-regulamento1-machado-de-assis-real.pdf
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 Os professores deverão estimular os alunos a observarem o ambiente em seu 
entorno para gerar uma problematização, e a partir desse problema, pesquisar sobre 
o tema e formular hipóteses coerentes para nortear uma busca por respostas. As 
atividades podem envolver experimentos, observações, entrevistas, cálculos, dentre 
outras formas de pesquisas. 
 As cinco melhores produções serão exibidas pelo Canal Futura, e os ganhadores 
terão a oportunidade de visitar um dos Centros de Pesquisas, indicados pela Fapesp, 
onde apresentarão seus trabalhos para cientistas e pesquisadores. 
 As inscrições vão até 20/09, com os vídeos podendo ser enviados até o dia 
31/10. Para mais informações como regulamento, temas de pesquisa, inscrições e 
outros, acesse o site: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8946.  
 
CONCURSO DE DESENHO “LEI MARIA DA PENHA: COMO PODEMOS CONSTRUIR UM 
FUTURO SEM VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES?” – INSCRIÇÃO ATÉ 29/09 
 A Secretaria da Educação, em articulação com a Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo, considerando a necessidade de construção de políticas públicas de forma 
participativa para divulgação da legislação que busca prevenir e coibir a violência em 
relação à mulher, promove o Concurso de Desenho “Lei Maria da Penha: como 
podemos construir um futuro sem violência contra as mulheres?”, e convida os alunos 
e as alunas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo a participarem no 
processo de ilustração da cartilha do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos 
Direitos das Mulheres sobre a lei Maria da Penha. 
 Podem participar alunos e alunas frequentes na Rede Estadual Pública de Ensino 
do Ensino Médio Regular e Integral e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos 
– EJA e CEEJA, classes prisionais, comunidades quilombola e indígena e Fundação Casa. 
As técnicas utilizadas podem ser pintura com lápis de cor, guache, hidrocor, aquarela, 
pastel, nanquim, crayon ou cera, em papel canson ou cartolina no tamanho A4. Os 
desenhos podem ser enviados para o Núcleo Pedagógico de 15/08 à 29/09/2019. 
 Os desenhos vencedores e seus professores orientadores receberão 
certificados. Além disso, o primeiro colocado ilustrará a capa da Cartilha Maria da 
Penha, e o 2º colocado ilustrará pagina interna da Cartilha Maria da Penha. Para mais 
informações, acesse o site: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8944.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA (FEBRACE) – INSCRIÇÕES ATÉ 30/10 
 Divulgamos que estudantes do 8º ou 9º ano do ensino fundamental, no ensino 
médio ou técnico da rede estadual podem participar da Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia (FEBRACE), movimento nacional de estímulo ao jovem cientista. As 
inscrições para a 18º edição da mostra de projetos vão até o dia 30 de outubro e pode 
ser feita pelo site. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8946
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8944
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/5-regulamento-lei-maria-da-penha.pdf
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 Maior evento do gênero no país, a FEBRACE tem como objetivo despertar o 
interesse pelas disciplinas científicas e de engenharia em jovens que ainda não 
chegaram à universidade, por meio do desenvolvimento de projetos de ciências 
investigativos, realizados pelos próprios jovens. 
 Os estudantes podem realizar projetos individuais, ou em grupos de até 3 
pessoas, com a participação obrigatória de um professor orientador. Os projetos 
submetidos devem enquadrar-se nas áreas das Ciências (Exatas, da Terra, Biológicas, 
da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharias.  
 Nessa primeira etapa de seleção, aproximadamente 150 professores da USP e 
de universidades parceiras avaliam os projetos e escolhem cerca de 300 finalistas para 
participarem da mostra, em março de 2020, na Universidade de São Paulo. 
 Para mais informações a respeito do regulamento, submissão de projetos, 
inscrição, entre outros, acesse o site: 
https://febrace.org.br/programacao/#.XVqzeONKiM8.  
 
CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR – REDUZINDO O RISCO DE DESASTRES: 
AÇÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – INSCRIÇÕES EM 
OUTUBRO 
 O Programa Cemaden Educação e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-
SP), por meio da Coordenadoria Pedagógica (COPED), Centro de Ensino Fundamental 
Anos Finais (CEFAF) e Centro de Ensino Médio (CEM) e a Equipe Curricular de 
Geografia, convidam as escolas da rede estadual de ensino que atuam com projetos 
de ERRD – Educação em Redução de Riscos de Desastres para participarem da 4ª 
edição da Campanha #AprenderParaPrevenir. 
 Este ano a campanha traz o tema “Reduzindo o risco de desastres: ações 
educativas em tempos de mudanças climáticas”, proposto para aumentar a percepção 
de riscos de desastres socioambientais, em especial nas áreas mais vulneráveis do país. 
A ideia é compartilhar ações educativas locais, envolvendo conhecimentos e saberes 
sobre as causas e efeitos dos eventos extremos. É a educação contribuindo para 
difusão de uma cultura de redução de riscos de desastres em tempos de mudanças 
climáticas. Para isso, objetivo é somar esforços na construção e no fortalecimento da 
proteção das comunidades. 
 As inscrições para a Campanha #AprenderParaPrevenir serão realizadas de 1º a 
31 de outubro de 2019 – mês Internacional da Redução de Desastres 
Naturais/Organização das Nações Unidas (ONU), conforme orientações disponíveis no 
site da campanha: 
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019 
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://febrace.org.br/programacao/#.XVqzeONKiM8
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019

