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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 31 de 28/08/2019 

  

 

Mensagem: “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria” 

(Paulo Freire) 

 
 
GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO - SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC)  

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola, 01 Professor 
Coordenador e, também, o Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) das 
unidades escolares abaixo relacionadas para Encontro Formativo sobre “Violência 
Doméstica: compreendendo a especificidade e fluxos de atendimento", que será 
realizado em parceria com o CDCM Margarida Maria Alves. 
Dia: 03/09/2019 (terça-feira)  
Horário: 14h 
Local: CDCM Margarida Maria Alves - Rua Sábbado D'Ângelo, 2085 - 2º andar - Itaquera 
➢ Hebraica – Antenor – Cunha – Ascânio – Astolfo – Dom Camilo – Glycério – Ivo – 

Jorge Duprat – Luzia – Pq. Savoy – Barone – Paulo Lauro – Nobreza – Lina –
Hiroshima – Mignone – Orlandi – Jozineide – Maria Ferraz – Quintiliano – 
Missionário – Kimako. 

 
REUNIÃO DE TRABALHO - SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC) 
– PROJETO MEDIAÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores e, também, os 
Professores Mediadores Escolares e Comunitários (PMEC) das unidades escolares para 
Encontro Formativo, conforme segue: 
Pauta: Prevenção e uso de substâncias psicotrópicas (drogas) lícitas e ilícitas 
Dia: 06/09/2019 (sexta-feira) 
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Horário: 8h30min às 12h30min 
Local: Anfiteatro Gênesis da DE Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde 
Observação: As unidades escolares que não contam com Vice-Diretor deverão ser 
representadas pelo Diretor de Escola. 
 
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 e e-mail. 
CLIQUE AQUI para acessar o formulário. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
EE PROF. AROLDO DE AZEVEDO 

A Direção da EE Prof. Aroldo de Azevedo informa que possui 2 vagas para 
Professor Eventual nos períodos tarde/noite. Interessados entrar em contato, para 
agendamento de entrevista. 
EE JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO 

A Direção da EE Jozineide Pereira Gaudino informa que possui 2 vagas para 
abertura de contrato categoria "V" para professor eventual no período da manhã.  
Atribuição nos dias: 02 e 03 de setembro, às 10 horas, na Unidade Escolar. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores dos 
Anos Iniciais para reunião de trabalho. 
Assunto: Matemática – Sequência Didática 
Data: 04/09/2019 
Horário: 8h às 12h 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores dos 
Anos Iniciais para reunião de trabalho. 
Assunto: Língua Portuguesa – Sequência Didática 
Data: 04/09/2019 
Horário: 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/1-cadastro-escolas-2019.doc
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REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO 
MÉDIO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca 1 (um) Professor Coordenador dos Anos 
Finais e Ensino Médio por Unidade Escolar para Orientação Técnica: Projeto de Reforço 
e Recuperação. 
Data: 05/09/2019  
Horário: 08h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
PESQUISA DE INTENÇÃO EM PARTICIPAR DA VI MOSTRA DE MÚSICA 2019 – 
DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 – PREENCHIMENTO ATÉ 06/09 
 Solicitamos as Unidades Escolares que tenham o interesse em participar da VI 
Mostra de Música da Diretoria de Ensino Região Leste 4, que respondam até dia 
06/09/19, a nossa pesquisa de intenção para organização do evento. Segue o link do 
formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnL
m1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOEtNUUhYSlJZODZYTFhEQ1BVRFhINEJMUy4u.  
 
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE PROFESSORES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
– 2019 
 Solicitamos as Unidades Escolares que divulguem o link para atualização de 
cadastro de 2019 aos professores da disciplina de Educação Física.  Favor preencher 
até dia 13/09/2019 no Link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnL
m1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUMlIzWFZHQjY0QVJKN1FXQTRYMlY1MUtVMy4u.  
 
CADERNO DO ALUNO E PROVAS AMPLIADAS 
 Informamos que se encontra no núcleo pedagógico as provas ampliadas da AAP 
do 2º bimestre e os Cadernos do Aluno SP FAZ ESCOLA do 3º bimestre, versão 
ampliada, para os alunos cadastrados na SED com baixa visão, as escolas que ainda não 
retiraram deverão retirar o mais breve possível. 
 
PNLD - ESCOLHA DOS ANOS FINAIS 
 Informamos que está previsto para setembro, as indicações dos novos livros do 
PNLD 2020 que é destinada aos Anos Finais do Ensino Fundamental e será realizada no 
Sistema PDDE-Interativo/SIMEC.  
 O processo de escolha deverá ser realizado a partir de uma reflexão coletiva, 
com base nas orientações constantes no Guia do PNLD, que será disponibilizado após 
a divulgação do resultado definitivo da avaliação pedagógica pelo Ministério da 
Educação. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOEtNUUhYSlJZODZYTFhEQ1BVRFhINEJMUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOEtNUUhYSlJZODZYTFhEQ1BVRFhINEJMUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUMlIzWFZHQjY0QVJKN1FXQTRYMlY1MUtVMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUMlIzWFZHQjY0QVJKN1FXQTRYMlY1MUtVMy4u
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 Lembramos que somente o diretor da escola, por meio de sua senha de acesso 
ao Sistema PDDE Interativo/SIMEC, poderá realizar o registro dos livros escolhidos 
pelos professores. 
CLIQUE AQUI para acessar o Informativo da Resolução SE nº 15/2018 sobre a visita de 
representantes de editoras às escolas. 
  
DIVULGAÇÃO 
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 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. 
 
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 até 29/08/2019, aos cuidados da PCNP Viviane (telefone 2082-9755).  
            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.  
 
CURSO ON-LINE: “SEQUÊNCIA DIDÁTICA: APRENDENDO POR MEIO DE RESENHAS” 
 As inscrições para o curso on-line “Sequência didática: aprendendo por meio de 
resenhas” estão abertas a partir de 26/08/2019. Acesse: 
www.escrevendoofuturo.org.br para realizar a inscrição e o curso online. 
Público alvo: Professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais e Ensino Médio em 
exercício nas escolas públicas do Brasil. 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/2-boletim-coped-extraordinrio-informativo-2.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/3-boletim_inovaeduc_n5.pdf
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
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
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DIA DA COMUNIDADE ATIVA E DO AGITA GALERA – 30/08 
 A Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria da Saúde e o Centro de 
Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS), realizará 
no dia 30/08 (sexta-feira), o Agita Galera – Dia da Comunidade Ativa, com o tema: “A 
Inclusão da Galera nas Atividades Física e nos Esportes”. 
 Nesse dia, devem ser realizadas por alunos e professores, atividades físicas 
diferenciadas, dentro da escola ou em seu entorno, atividades previstas no Currículo 
de Educação Física do Estado de São Paulo, acompanhadas de propostas de reflexão 
sobre a importância das atividades corporais e motoras para a promoção e 
manutenção da saúde de toda a comunidade escolar. Trata-se de um dia de 
celebração, sensibilização e valorização das atividades comumente realizadas pelos 
alunos durante as aulas de Educação Física. 
 Orientamos as Unidades Escolares o envio antecipado do cronograma das ações 
que serão realizadas neste dia, para o acompanhamento pelo PCNP Bruno, 
encaminhando o mesmo no e-mail do Núcleo Pedagógico 
(delt4npe@educacao.sp.gov.br) até o dia 30/08/2019. Vale ressaltar a parceria com o 
Grêmio Estudantil, por meio de seu Presidente e Diretor Esportivo, no auxílio para a 
elaboração desse dia de conscientização à prática saudável. 
 Considerando a grande importância do registro das atividades realizadas para 
compor o rol de Boas Práticas em 2019, solicitamos que registrem as ações deste dia 
no portal do Agita Galera, nesse link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmbSt17Fbu0-
AL9owkpcJpb_Js6lgCbYkCE68PSNyCEU3yw/viewform. 
 Para mais informações acesse o site http://www.portalagita.org.br/pt/.  
 
XXIV PRÊMIO TESOURO NACIONAL 2019 – INSCRIÇÕES ATÉ 30/08  
            Divulgamos que professores e estudantes universitários têm até o dia 30 de 
agosto para se inscrever no Prêmio Tesouro Nacional. A iniciativa promovida pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) tem o objetivo de estimular a pesquisa e 
reconhecer os trabalhos na área de Finanças e Administração Públicas.  
            Para participar, os interessados devem produzir uma monografia com os temas 
“Política Fiscal e Crescimento”, “Gestão de Tesouraria, Transparência e Contabilidade 
Pública” e “Federalismo Fiscal: Eficiência e Equidade”. Poderão concorrer trabalhos 
individuais ou coletivos, de candidatos de qualquer nacionalidade e formação 
acadêmica (graduação ou pós-graduação).  
            Mais informações como regulamento, inscrições, monografia e outros, acesse o 
site https://www.enap.gov.br/index.php/pt/sem-categoria/xxiv-premio-tesouro-
nacional-2019.   
 
CURSOS DA USP PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO – INSCRIÇÕES ATÉ 30/08 
 A Universidade de São Paulo (USP) objetiva com o programa USP EducaSP 
contribuir com a formação de estudantes do Ensino Médio por meio da oferta de 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmbSt17Fbu0-AL9owkpcJpb_Js6lgCbYkCE68PSNyCEU3yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmbSt17Fbu0-AL9owkpcJpb_Js6lgCbYkCE68PSNyCEU3yw/viewform
http://www.portalagita.org.br/pt/
https://www.enap.gov.br/index.php/pt/sem-categoria/xxiv-premio-tesouro-nacional-2019
https://www.enap.gov.br/index.php/pt/sem-categoria/xxiv-premio-tesouro-nacional-2019
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cursos de formação complementar, fortalecendo a conexão desses estudantes com o 
Ensino Superior. 
 O programa é fruto da parceria entre a USP, FUVEST e Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo e atenderá, exclusivamente, estudantes regularmente 
matriculados no Ensino Médio das escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo. 
 Os cursos têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 tópicos e ficarão 
disponíveis por 30 dias a contar da data de início. Ao estudante inscrito cabe assistir as 
videoaulas, realizar o estudo do material complementar, entregar as atividades no 
ambiente virtual e participar semanalmente do atendimento ao vivo. 
 As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet no site: 
www.vemprausp.org.br e terão prazo até dia 30/08/19, às 12h. Além do site oficial, há 
também uma reportagem realizada pelo SP1 sobre os cursos 
(https://globoplay.globo.com/v/7865613/).  
 
CURSO ON-LINE: “NAS TRAMAS DO TEXTO: CAMINHOS PARA REESCRITA” 
 As inscrições para o curso on-line “Nas tramas do texto: caminhos para 
reescrita” já estão abertas e irão até dia 01/09. Será encaminhado no e-mail da escola, 
uma carta convite, que dará acesso a uma sala especial. Lembramos que esse link para 
a inscrição do curso é exclusivo aos professores de Língua Portuguesa da Rede Estadual 
e que o certificado é válido para a evolução funcional. Qualquer dúvida, entrar em 
contato com a PCNP Jacqueline, através do e-mail: 
jacquelinesouza@professor.educacao.sp.gov.br. 
 
LEVANTAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (LIXO ELETRÔNICO) – 
PREENCHIMENTO ATÉ 06/09 
 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), com o objetivo de 
alinhar as ações relacionadas à Educação ambiental e sustentabilidade, 
especificamente sobre lixo eletrônico, solicita, por parte das Unidades Escolares, de 
Ensino Fundamental e Médio, o envio do formulário para o levantamento das ações 
realizadas sobre a temática, até 06 de setembro de 2019. Segue o link para o 
preenchimento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6-
pCPycppHORJglqbStoqPmZJjMfg8znMGPaO0AXSScizA/formResponse. 
 
VESTIBULAR DA UNICAMP – INSCRIÇÃO ATÉ 06/09 
 As inscrições para o Vestibular Unicamp 2020 estão abertas e podem ser feitas 
até o dia 6 de setembro, exclusivamente pela internet, em formulário disponível nesta 
página. O Vestibular Unicamp 2020 oferece 2.570 vagas distribuídas em 69 cursos. A 
taxa de inscrição é de 170,00 reais e poderá ser paga até dia 9 de setembro.  
 Estão mantidas as cotas étnico-raciais no Vestibular Unicamp. Serão reservadas 
15%, no mínimo, de vagas em cada curso e turno para candidatos autodeclarados 
pretos e pardos. Além do vestibular, haverá cotas também no ingresso via Enem (10%). 
Ainda no âmbito da inclusão social, também continua valendo a bonificação oferecida 

http://www.vemprausp.org.br/
https://globoplay.globo.com/v/7865613/
mailto:jacquelinesouza@professor.educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6-pCPycppHORJglqbStoqPmZJjMfg8znMGPaO0AXSScizA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6-pCPycppHORJglqbStoqPmZJjMfg8znMGPaO0AXSScizA/formResponse
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a candidatos que fizeram ensino público. Assim, os estudantes que optarem por 
participar do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) receberão 
automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos 
para aqueles que cursaram integralmente os Anos Finais do Ensino Fundamental em 
escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em 
escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede 
pública. 
 Além do vestibular tradicional, há outras formas de ingresso para os cursos de 
graduação da Unicamp, como a modalidade Enem-Unicamp, a modalidade Vagas 
Olímpicas e o Vestibular Indígena. Além disso, no Vestibular Unicamp e no Enem, há 
cotas para estudantes autodeclarados pretos e pardos. 
 Para mais informações e inscrição, acesse o site 
https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2020/.  
 
VESTIBULAR DA USP – INSCRIÇÃO ATÉ 20/09 
 As inscrições para o vestibular FUVEST 2020 estão abertas e encerram no dia 20 
de setembro de 2019, às 12h. Os interessados devem inscrever-se no site 
https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/. Lembramos que o aluno da 3ª série do 
Ensino Médio premiado na CUCo 2019 terá sua isenção garantida, conforme lista 
publicada no site https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/. 
 
GLOBAL TEACHER PRIZE 2020 – INSCRIÇÃO ATÉ 22/09 
 Conhecido como o “Prêmio Nobel do Ensino”, o Global Teacher Prize é uma 
iniciativa da Fundação Varkey (ONG britânica), que acredita que todos os dias, nas salas 
de aula de todos os países, existem professores fazendo coisas incríveis. E estabeleceu 
o Prêmio para reconhecer e celebrar o impacto que essas boas práticas têm em todo 
o mundo – não apenas em seus alunos, mas nas comunidades ao seu redor. 
 Todos os professores que lecionam para alunos do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio podem participar. Entre os critérios de avaliação estão: adoção de práticas de 
ensino eficazes, que sejam replicáveis e escaláveis para influenciar a qualidade da 
Educação em todo o mundo; práticas de ensino inovadoras, que abordem os desafios 
específicos da escola, da comunidade ou do país; alcance de resultados de aprendizado 
do aluno em sala de aula; ações na comunidade que vão além da sala de aula e 
forneçam modelos exclusivos e diferenciados de excelência para a profissão de 
educador e para outros profissionais; entre outros. 
 A inscrição deve ser feita pelo site, até o dia 22/09. Para mais informações de 
como fazer sua aplicação, regulamento e condições, acesse 
https://www.globalteacherprize.org/pt. 
 
CONCURSO WIZO DE PINTURA E DEZENHO 2019 BRASIL – ISRAEL - A HISTÓRIA E AS 
RELIGIÕES – INSCRIÇÃO ATÉ 09/10 

https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2020/
https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://www.globalteacherprize.org/pt
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 A Organização Feminina WIZO de São Paulo e a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEDUC) comunicam o lançamento do 31º Concurso WIZO de 
Pintura e Desenho para alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA da Rede Pública Estadual. 
- OBJETIVO: 
a) Incentivar a criatividade e a produção artística de alunos da rede pública de ensino 
do Estado de São Paulo que, orientados por seus professores, ampliarão seus 
conhecimentos sobre dois povos separados pela distância, porém próximos em suas 
afinidades e diversidades. 
b) Promover a apreciação artística e estética das produções sobre o tema em questão 
c) Valorizar o desenho e a pintura como importante canal de comunicação e expressão. 
- TEMA PARA 2019: “Brasil-Israel: a História e as Religiões” 
 Crença, respeito, concentração, muitas são as palavras usadas para definir 
religião. Definição à parte, o Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2019 vai mais além, 
trazendo uma visão abrangente (e histórica) das religiões em dois universos distantes 
como são o Brasil e o Estado de Israel. Tradições, costumes, interpretações darão aos 
alunos a oportunidade de conhecerem a fundo a variedade de cultos que compõem 
estas sociedades. 
 Amar ao próximo é um mandamento que vem de muito longe e está presente 
nos vários credos de diferentes formas. O conhecimento de cada uma dessas formas 
leva a melhor entendê-las e caberá aos alunos traduzirem essa experiência através da 
Arte. 
- DATA E LOCAL DE ENTREGA DOS TRABALHOS: 
 Considerando a importância das orientações sobre a apresentação, o modo de 
identificação e autorização, data e local de entrega dos trabalhos, de acordo com o 
regulamento, ratificamos que primeiramente eles deverão ser entregues à 
Coordenação Pedagógica da escola, que, por sua vez, selecionará até, no máximo, 10 
(dez) entre os melhores de sua unidade. 
 Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 09 de outubro de 2019 
pessoalmente no Núcleo Pedagógico, que se encarregará de enviar à Comissão 
Organizadora da Wizo. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Viviane 
(2082-9755). 
CLIQUE AQUI para acessar o Informativo. 
CLIQUE AQUI para acessar a Apostila de Apoio. 
CLIQUE AQUI para acessar a Etiqueta e Autorização. 
 
INSTITUTO PROA - INSCRIÇÕES ATÉ 24/11 
 O PROA é uma ONG que oferece um curso profissionalizante de Administração 
para jovens entre 17 e 19 anos que moram na grande São Paulo e estejam cursando 
ou tenham concluído o ensino médio na rede pública de ensino. O curso é voltado para 
jovens com renda familiar de no máximo um salário mínimo e meio por pessoa e é 
100% gratuito. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/5-concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2019-brasil-circular.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/6-apostila-concurso-wizo-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/7-etiqueta-identificao-2019-e-autorizao-wizo.pdf
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 O PROA selecionará mais 320 jovens este ano! As inscrições iniciam dia 28/08/19 
e vão até dia 24/11/19, no site https://www.proa.org.br/p/aluno-proa . As aulas 
acontecerão no Senac Francisco Matarazzo - Av. Francisco Matarazzo, 249, Água 
Branca - Próximo ao metrô Barra Funda, a partir de janeiro de 2020. 
 Para mais informações como inscrição, regulamento e notícias, acesse o site 
https://www.proa.org.br/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner do Projeto. 
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA SETEMBRO 
 Divulgamos resumidamente as formações do Programa de Formação de 
Professores da Universidade de São Paulo (USP) para o mês de setembro: 

• Amazônia: Povos e Projetos - 2 de setembro, das 9h às 12h - Auditório do IEA – Mais 
informações e inscrições gratuitas: http://www.iea.usp.br/noticias/efeitos-sociais-
danos-ambientais-amazonia. 

• Curso “Diversidade religiosa no contexto escolar” - Inscrições on line: de 26/08 a 
30/08 - Informações: https://bit.ly/2Z6rr2L; 

• Curso “Branco sai, Preto fica: uma introdução à antropologia de autores negros” - 
Inscrições on line: de 18/09 a 04/10 - Informações: https://bit.ly/30iJ77H; 

•  Curso “Desenho linguagem” - Inscrições on line: de 26/08 a 10/09 - Informações: 
https://bit.ly/31SPuin; 

• Curso “Oficina de mangá: teoria e prática - criação de quadrinização” - Inscrições 
on line: de 29/08 a 12/09 - Informações: https://bit.ly/2Zi8fOv; 

• Curso “Noções sobre Oceanografia” - Inscrições on line: até 01/09 - Informações: 
https://bit.ly/2zeEi3v; 

• Curso “O fantasma da vanguarda - cenas da literatura e o pensamento 
contemporâneo” - Inscrições on line: de 02/09 a 08/09 - Informações: 
https://bit.ly/2Z2R7wW; 

CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
 
OUTROS 
EE PROFA. MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 
VAGA GOE 

A Direção da EE Profa. Maria Augusta de Ávila comunica a necessidade de 
Gerente de Organização Escolar. Os interessados devem entrar em contato pelos 
telefones 2742-8523 / 2217-0188 

 
 

 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 

https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
https://www.proa.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/8-af_arte_processo-seletivo_a3-proa.pdf
http://www.iea.usp.br/noticias/efeitos-sociais-danos-ambientais-amazonia
http://www.iea.usp.br/noticias/efeitos-sociais-danos-ambientais-amazonia
https://bit.ly/2Z6rr2L
https://bit.ly/30iJ77H
https://bit.ly/31SPuin
https://bit.ly/2Zi8fOv
https://bit.ly/2zeEi3v
https://bit.ly/2Z2R7wW
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/9-dica-das-educadoras_42ago_set19.pdf

