
P á g i n a  | 1 

 

 

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 36 de 02/10/2019 

  

 

Mensagem: “O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os 
resultados, mas é antes de tudo aprender a aprender, é aprender a se 

desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola.” 
 

(Jean Piaget) 
 
 
GABINETE 
REUNIÃO DE FORMAÇÃO - MOBILIZAÇÃO SAEB/SARESP 

Prezado(a) Gestor(a), dando sequência às ações da SEDUC-SP, quanto à 
Mobilização dos estudantes para a realização das provas externas e para melhoria 
do Fluxo Escolar, também com a prerrogativa de buscar uma maior aproximação 
da Diretoria de Ensino com os Grêmios Estudantis da Leste 4, segue Convocação à 
Reunião/Formação para alunos representantes de Grêmio Estudantil e Vice-
Diretores. 

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Vice-Diretor e um aluno 
Representante do Grêmio Estudantil da Unidade Escolar à Reunião de Formação 
para Mobilização SAEB/SARESP e fortalecimento da evolução do Fluxo Escolar 
conforme segue: 
Local: Anfiteatro Gênesis DER Leste 4 - Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde – São 
Paulo. 
➢ Escolas de Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio 

Data: 08 de outubro de 2019, terça-feira. 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
 
➢ Escolas de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais 

Data: 08 de outubro de 2019, terça-feira. 
Horário: das 13h30min às 17h30min 
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SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
E.E. DOM CAMILO MARIA CAVALHEIRO  

A Direção da E.E. Dom Camilo Maria Cavalheiro informa que possui 
vagas para professor eventual no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, 
períodos manhã e tarde. Interessados entrar em contato com a Unidade Escolar. 
 
E.E. PROF. AROLDO DE AZEVEDO   

A Direção da E.E. Prof. Aroldo de Azevedo informa que possui 2 
vagas para professor eventual no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, 
no período tarde. A atribuição será no dia 03/10/2019 (quinta-feira) às 15 horas na 
unidade escolar. 
 
EE SAPOPEMBA  

A Direção da EE Sapopemba informa que possui 3 vagas para 
professor eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição 
será no dia 04/10/2019 (sexta-feira) às 9 horas na unidade escolar 
 
E.E. DONA ZALINA ROLIM   

A Direção da E.E. Dona Zalina Rolim informa que possui 1 
vaga para professor eventual no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. 
Interessados entrar em contato com a Unidade Escolar. 
 
E.E. PROFª INAH JACY DE CASTRO AGUIAR 

A Direção da E.E. Profª Inah Jacy de Castro Aguiar informa que possui 1 
vaga para contratação de professor eventual no Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio (Humanas). Interessados entrar em contato com a 
Unidade Escolar. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA  
PROFESSORES REGENTES DOS 2º ANOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca nos termos do artigo 12 da Resolução 
SE 62/2017, 1 (um) Professor Regente dos 2º anos por Unidade Escolar para 
Orientação Técnica, conforme segue: 
Professores que ministram aulas no período da manhã 
Data: 03 e 04/10/2017 
Horário: das 7h às 13h 
Local: Núcleo Pedagógico DE Leste 4 – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
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Professores que ministram aulas no período da tarde 
Data: 03 e 04/10/2017 
Horário: das 13h às 19h 
Local: Núcleo Pedagógico DE Leste 4 – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
 
REUNIÃO DE TRABALHO 
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Finais e Ensino Médio das Unidades Escolares para Orientação Técnica: 
Formações do Currículo Paulista. 
Data: 10/10/2019 (quinta-feira)  
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
Grupo 1  
Manhã (08h30min às 12h30min) 
➢ Adelaide – Penna – Cunha – Aroldo – Astolfo – Dom Camilo – Chibata – 

Hiroshima – Exército – Mignone – Infante – Inah – Jamil – Ramacciotti – 
Duprat – Orlandi – Talarico – Liberato – Zanelatti – Luzia – Maria Ferraz – 
Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – Sapopemba – 
Nobreza – Shiro – Victor – Wilfredo – Zalina 

Grupo 2  
Tarde (13h30min às 17h30min) 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Artur – Chibata – Hiroshima – Infante – Inah – 

João Camargo – João Sarmento – Joaquín – Duprat – Jopeque – Jozineide – 
Farão – Fragoso – Ávila – Sansigolo – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 
Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Valdir – 
Victor – Zalina – Sapopemba.  

OBS: caso a Unidade Escolar possua 2 Professores Coordenadores, ambos terão 
que atender à convocação, conforme listado acima. Em caso de ausência do 
Professor Coordenador, o Vice-diretor deverá representa-lo. 
 
JORNADA DE MATEMÁTICA -2019 
 A Equipe dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradece 
todas as escolas participantes da Jornada de Matemática 2019, pelo seu empenho 
e dedicação, pois todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. 
 
RETIRADA DE MATERIAL AMPLIADO – AAP 3º BIMESTRE  
 Solicitamos que as escolas que possuam alunos com baixa visão que retirem 
no Núcleo Pedagógico (Avenida Waldemar Tietz, 850) os materiais com caracteres 
ampliados das AAP do 3º bimestre. Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
PCNP Juliana (Educação Especial) pelo telefone 2082-9757. 
 



P á g i n a  | 4 

 

CONVOCAÇÃO NOMINAL AOS PROFESSORES DE INGLÊS – 3ª CONFERÊNCIA 
ANUAL PARA PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA – 3 ACTEFL 
2019 – PREENCHIMENTO ATÉ 15/10 

Solicitamos que seja divulgado a todos os professores de inglês a 3ª 
Conferência anual para professores de Inglês como Língua Estrangeira – 3ª ACTEFL 
2019 que será realizado no dia 25/10/2019 das 8h às 17h no auditório da UNICID – 
Metrô Carrão. A conferência promoverá palestras e workshops para professores de 
escolas públicas da zona leste de São Paulo. 
 Solicitamos ainda, que a coordenação indique o nome de pelo menos 1 
professor por UE para atender a convocação. 
 Segue o link para acessar o formulário para a indicação nominal: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUNlZUUTZTN1pMMVpSODFFSkRDNzgzTDQxQy4u.  
 Informamos que essa é uma iniciativa de uma equipe formada por cinco 
coordenadores regionais de inglês da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo: Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4 e Leste 5 tem como parceiros as mais 
renomadas instituições voltadas para o ensino de Língua Inglesa no Brasil como: 
Oxford University Press; Cambridge Assessment English; BRAZ-TESOL; Embaixada 
dos Estados Unidos da América e Departamento de Estado Americano. 
 
DIVULGAÇÃO 
VESTIBULAR UNESP (DESCONTO NA TAXA DE INSCRIÇÃO) – INSCRIÇÃO ATÉ 07/10  
 Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio da escola pública no Vestibular da UNESP, informamos que todos os alunos 
da rede pública estadual que concluirão o Ensino Médio em 2019, inclusive da 
EJA/CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2020 com desconto de 75% 
na taxa de inscrição (R$ 42,50).  
 Ao ingressar na UNESP, os alunos de camadas socioeconômicas menos 
favorecidas também podem contar com vários programas de apoio de 
permanência na universidade, tais como: auxílio-alimentação, moradia estudantil, 
bolsa-manutenção etc.  
 Os códigos de acesso da VUNESP foram entregues em envelopes lacrados e 
identificados por etiquetas, contendo o nome da unidade escolar, o munícipio e 
Diretoria de Ensino. Acessando o site da VUNESP, os alunos terão acesso à ficha de 
inscrição e ao boleto bancário com desconto. A inscrição e a utilização do código é 
de exclusividade do candidato, e o uso indevido poderá acarretar o cancelamento 
da inscrição no vestibular.  
Segue o cronograma:  

• Distribuição dos códigos aos alunos (voucher de desconto) para as escolas: 
até 06/09;  

• Período de inscrição: de 09/09 a 07/10;  

• Período de impressão do boleto bancário: de 09/09 a 07/10 (até 23h59);  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUNlZUUTZTN1pMMVpSODFFSkRDNzgzTDQxQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUNlZUUTZTN1pMMVpSODFFSkRDNzgzTDQxQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUNlZUUTZTN1pMMVpSODFFSkRDNzgzTDQxQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUNlZUUTZTN1pMMVpSODFFSkRDNzgzTDQxQy4u
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• Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 
42,50): 08/10.  

 Após o encerramento das inscrições, obrigatoriamente, as escolas devem 
devolver no Protocolo da Diretoria de Ensino todas as folhas contendo os códigos 
utilizados e devidamente assinados pelos alunos, bem como os que não foram 
utilizados. Lembramos que a taxa reduzida, no valor de R$ 42,50, destina-se apenas 
aos alunos da Secretaria de Educação.   
 
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, que está disponível em anexo e no 
site. Para subsidiar o trabalho pedagógico em sala de aula, sugerimos a cartilha 
Guia do Professor, disponível em anexo e no site.  
 Solicitamos que, por gentileza, se atentem aos prazos. As inscrições 
encerram 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.  
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – OUTUBRO 
Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo para 
o mês de outubro: 
✓ - Seminário compara Brasil e Turquia no contexto da recessão democrática 

internacional – 07/10 às 09h30 – Informações e inscrição: 
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-
turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democr
acia%20brasil%20turquia; 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/
https://concursoderedacao.dpu.def.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-dpu-manual_user-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-dpu-manual_user-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-dpu-cartilha-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-dpu-cartilha-2019.pdf
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democracia%20brasil%20turquia
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democracia%20brasil%20turquia
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democracia%20brasil%20turquia
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democracia%20brasil%20turquia
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democracia%20brasil%20turquia
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-brasil-turquia?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=democracia%20brasil%20turquia
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✓ - Pesquisadores analisam caráter emancipatório da escrita afrodescendente 
– 08/10, das 10h às 16h - Informações e inscrição: 
http://www.iea.usp.br/noticias/tinta-negra-papel-
branco?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=escrita%
20afrodescendente; 

✓ UrbanSus realiza seminário na campanha Outubro Urbano do ONU-Habitat 
– 10/10 às 9h30 - Informações e inscrição: 
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-
campanha-outubro-urbano-do-onu-
habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansu
s%20onu; 

✓ 2º encontro de ciclo sobre desafios da educação na sociedade de risco é 
dedicado à saúde pública – 15/10, das 9h30 às 16h - Informações e inscrição: 
http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-
2?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=riscos%20sau
de%20publica; 

✓ Criador do E-farsas fala sobre como identificar fake News – 10/10, às 14h - 
Informações e inscrição: http://www.iea.usp.br/noticias/como-identificar-
uma-fake-
news?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=fake%20n
ews; 

✓ Colóquio sobre teoria da probabilidade poderá ser acompanhado pelo 
público – 08/10 a 10/10 - Informações e inscrição: 
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-
2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%
20probabilidade; 

✓ Riscos & Saúde Pública – 15/10, 9h30 às 16h - Informações e inscrição: 
http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-2.  

 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA OUTUBRO 
✓ Áfricas contemporâneas: do continente às diásporas - 10 a 19/10 - 

Informações: https://bit.ly/2m8hqPY; 
✓ Alfabetização midiática e produção audiovisual na escola pública: ensinar 

crianças e jovens a interpretar e a produzir informação - 01/10 a 26/11 - 
Informações: https://bit.ly/2kAHtyD; 

✓ A Criança com Prioridade: Direitos da Criança e do Adolescente na Sociedade 
Contemporânea - 09/10 - Informações: https://bit.ly/2moZFMz; 

✓ Formação para professores de língua através da observação da interação na 
sala de aula - 11 a 25/10 - Informações: https://bit.ly/2m5ZgOC; 

✓ 1º Seminário - Diálogos sobre corpo em educação - 17 e 18/10 - Informações: 
https://bit.ly/2ldCtjY; 

http://www.iea.usp.br/noticias/tinta-negra-papel-branco?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=escrita%20afrodescendente
http://www.iea.usp.br/noticias/tinta-negra-papel-branco?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=escrita%20afrodescendente
http://www.iea.usp.br/noticias/tinta-negra-papel-branco?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=escrita%20afrodescendente
http://www.iea.usp.br/noticias/tinta-negra-papel-branco?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=escrita%20afrodescendente
http://www.iea.usp.br/noticias/tinta-negra-papel-branco?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=escrita%20afrodescendente
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/noticias/urbansus-realiza-mesa-redonda-na-campanha-outubro-urbano-do-onu-habitat?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=urbansus%20onu
http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-2?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=riscos%20saude%20publica
http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-2?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=riscos%20saude%20publica
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http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-2?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=riscos%20saude%20publica
http://www.iea.usp.br/noticias/como-identificar-uma-fake-news?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=fake%20news
http://www.iea.usp.br/noticias/como-identificar-uma-fake-news?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=fake%20news
http://www.iea.usp.br/noticias/como-identificar-uma-fake-news?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=fake%20news
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http://www.iea.usp.br/noticias/como-identificar-uma-fake-news?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=fake%20news
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/eventos/coloquio-probabilidade-2019?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=coloquio%20probabilidade
http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-2
http://www.iea.usp.br/eventos/faces-risco-2
https://bit.ly/2m8hqPY
https://bit.ly/2m8hqPY
https://bit.ly/2kAHtyD
https://bit.ly/2kAHtyD
https://bit.ly/2moZFMz
https://bit.ly/2moZFMz
https://bit.ly/2m5ZgOC
https://bit.ly/2m5ZgOC
https://bit.ly/2ldCtjY
https://bit.ly/2ldCtjY
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✓ O cinema brasileiro sob uma perspectiva histórica - 07/10 a 29/11 - 
Informações: https://bit.ly/2lp6zAP; 

✓ Conversas sobre Psicologia com adolescentes de 14 a 18 anos - 05/10 a 30/11 
- Informações: https://bit.ly/2no2KMT. 

 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://bit.ly/2lp6zAP
https://bit.ly/2no2KMT
https://bit.ly/2no2KMT

