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CIRCULAR Nº 37 de 09/10/2019 

  

 

Mensagem: “A suprema arte do professor é despertar a alegria na 
expressão criativa do conhecimento, dar liberdade para que cada 
estudante desenvolva sua forma de pensar e entender o mundo, 

assim criamos pensadores, cientistas e artistas que expressarão em 
seus trabalhos aquilo que aprenderam com seus mestres.” 

 
(Albert Einstein) 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
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 11/10/2019 (sexta-feira) às 9 horas na unidade escolar 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
E.E. PROFª MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 

A Direção da EE Profa. Maria Augusta de Ávila informa que possui uma vaga 
para Professor Coordenador Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. 
Entrega das propostas: até o dia 16/10/2019. 
Entrevista: dia 21/10/2019.  
Horário de trabalho: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira das 7h às 16h e 3ª feira das 14h às 23h 
 

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

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. 
 
COMUNICADO DE VIDEOCONFERÊNCIA COM STREAMING – PROFESSORES DE 
INGLÊS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
 Solicitamos aos gestores que divulguem aos professores de Inglês a 
Videoconferência “A interface entre a Língua Inglesa e outras áreas do 
conhecimento” que será realizada dia 11/10/19 (sexta-feira) das 9h às 12h30min. 
O objetivo da VC é a nova abordagem do Ensino de Língua Inglesa à luz da BNCC e 
do Currículo Paulista. Irá tratar da metodologia CLIL – Content Language Integrated 
Learning e CBI – Content Based Instruction além do Referencial Teórico – 
Theoretical Framework. O link também pode ser acessado por 
http://www.rededosaber.sp.gov.br. Recomendamos que seja disponibilizado um 
computador na UE para que o professor possa acessar a VC. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
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 conforme segue: 
Data: 16/10/2019 
Assunto: Matemática – Sequência Didática 
Horário: das 8h às 12h 
Assunto: Língua Portuguesa – Sequência Didática 
Data: 16/10/2019 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Diretoria de Ensino Região Leste 4 
Endereço: Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-vc-11-10-19-a-interface-entre-a-lngua-inglesa-e-outras-reas-do-conhecimento-57584.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-vc-11-10-19-a-interface-entre-a-lngua-inglesa-e-outras-reas-do-conhecimento-57584.pdf
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AGRADECIMENTOS – I MOSTRA VIRTUAL DO PROJETO VIA ESCOLA 
 A Dirigente Regional de Ensino e a Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria 
de Ensino Região Leste 4 agradece às escolas Mignone, Farão, Glycério, Jandyra, 
Ashcar, Negreiros, Nobreza, Olga, Paulo Lauro, Valdir e Wilfredo, por sua 
participação na I Mostra Virtual do Projeto Via Escola – Semana Nacional do 
Trânsito 2019, especialmente pelo empenho em divulgar e promover a cultura da 
paz no trânsito, e também pela participação artística dos alunos na elaboração dos 
cartazes e frases. A divulgação do resultado final será realizada em breve pelo site 
do Centro de Referência em Educação Mário Covas. 
 
CONVOCAÇÃO NOMINAL AOS PROFESSORES DE INGLÊS – 3ª CONFERÊNCIA 
ANUAL PARA PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA – 3 ACTEFL 
2019 – PREENCHIMENTO ATÉ 15/10 
 Solicitamos à coordenação que seja indicado o nome de pelo menos 1 
professor por UE para 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.  
 Pedimos também 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. 
 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 DA FATEC 2020 – INSCRIÇÃO DE ISENÇÃO ATÉ 11/10 
 O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) para o próximo 
ano já tem datas definidas para acontecer. O candidato que deseja ingressar em 
um dos cursos de graduação tecnológica deverá possuir certificado de conclusão 
do ensino médio ou equivalente. Se não tiver terminado ainda o Ensino Médio, 
deve concluir, no ato da matrícula, o término do mesmo. Inscrições no modelo 
treineiro, no qual o estudante presta a prova sem valor de vestibular, também são 
aceitas. 
 Confira as datas das principais etapas do processo seletivo: 

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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• 9 a 11 de outubro – Inscrição para pedido de isenção e redução da taxa de 
inscrição do Vestibular das Fatecs e envio da documentação por meio digital 
(upload). No último dia, o prazo termina às 15 horas. Vale lembrar que o pedido 
deve ser realizado unicamente pelo site, no link a seguir; 

• 15 de outubro a 11 de novembro – Inscrição para o Vestibular das Fatecs. No 
último dia a inscrição termina às 15 horas; 

• 25 de outubro – Divulgação do resultado dos pedidos de isenção/redução da 
taxa de inscrição do Vestibular exclusivamente pela internet; 

• 8 de dezembro – Exame do Vestibular das Fatecs às 13 horas. O gabarito oficial 

será divulgado às 18h30min; 

• 14 de janeiro de 2020 – Divulgação da primeira lista de convocação e da lista de 

classificação geral do Vestibular. 

Para mais informações e inscrição, acesse o site 

https://www.vestibularfatec.com.br/home/.  

 

CONCURSO WIZO DE PINTURA E DEZENHO 2019 BRASIL – ISRAEL - A HISTÓRIA E 
AS RELIGIÕES – INSCRIÇÃO ATÉ 11/10  
            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.  

https://www.vestibularfatec.com.br/home/
https://www.vestibularfatec.com.br/home/
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- 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 11 de outubro de 2019 
pessoalmente para o 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.  
 

11º PRÊMIO CET DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO – INSCRIÇÕES ATÉ 17/10  
            Com o objetivo de incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de 
trabalhos, a CET – Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, realiza o 
Prêmio CET de Educação de Trânsito, que está em sua 11ª edição, com o tema “Vida 
Segura: Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Todas são evitáveis”.  
            Poderão concorrer estudantes do Ensino Infantil ao pós-graduado, 
educadores e qualquer cidadão maior de 16 anos, que estudem ou morem na 
Cidade de São Paulo. Ao todo, são 16 categorias, nas quais deve ser realizado um 
tipo de projeto, como: colagens, desenhos, fotografias, redação, crônica. Para 
educadores, por exemplo, a proposta é criar um projeto de Educação de Trânsito.  
            As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site, até 17/10/19. E 
os trabalhos deverão ser encaminhados por upload no item “Enviar trabalho”, no 
site do concurso, ou via Correio, ou entregues pessoalmente na CET/Barra Funda, 
de 16/08 a 21/10 (para a categoria “Tecnologia-vídeo”, o trabalho poderá ser 
entregue em CD ou DVD).  
            Os três primeiros ganhadores de cada categoria serão contemplados com 
prêmios nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil reais. Todos os concorrentes 
ganharão certificado de participação. Ainda, as escolas que encaminharem a maior 
quantidade de trabalhos receberão certificado de Honra ao Mérito.  
            Para mais informações, inscrição, regulamento e categorias, acesse o 
site http://premiocet.cetsp.com.br/.  
  

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/001/2019/10/2-concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2019-brasil-circular.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2019-brasil-circular.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/3-apostila-concurso-wizo-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/3-apostila-concurso-wizo-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/4-etiqueta-identificao-2019-e-autorizao-wizo.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/4-etiqueta-identificao-2019-e-autorizao-wizo.pdf
http://premiocet.cetsp.com.br/
http://premiocet.cetsp.com.br/
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 O PROA selecionará mais 320 jovens este ano! As inscrições se iniciam dia 
28/08/19 e vão até dia 24/11, mas a pré-inscrição já se encontra aberta no site 
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa, assim como mais informações sobre o 
programa. 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.  
 
III OLIMPÍADA INTERNACIONAL BRICSMATH.COM – OUTUBRO A DEZEMBRO 
 Divulgamos que no dia 12 de outubro de 2019 inicia-se a competição de 
matemática de larga escala para alunos do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e 
Anos Finais) e Ensino Médio, a BRICSMATH.COM. A competição é gratuita e 
acontece em um formato online no site https://br.bricsmath.com/. Para participar 
da BRICSMATH.COM, o aluno precisa apenas ter acesso a um computador ou outro 
dispositivo eletrônico com acesso à Internet.  
 A primeira competição BRICSMATH.COM foi realizada em novembro de 
2017, e mais de 670 mil alunos de escolas do Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul participaram. A segunda edição foi realizada em novembro de 2018 e contou 
com a participação de 1 milhão de alunos. A terceira edição da competição de 
matemática BRICSMATH.COM será realizada no site https://br.bricsmath.com/ em 
todas as línguas oficiais dos países do BRICS, de 12 de outubro até 13 de dezembro. 
 A navegação de teste, para que os alunos entrem e pratiquem online, será 
aberta no período de 12/10 a 12/11. Já a navegação oficial, com 60 minutos de 
duração e pontuação, será aberta de 13/11 a 13/11. O professor terá possibilidade 
de visualizar a participação dos alunos pelo próprio site. 
 Para mais informações sobre a competição, regulamento e outras, acesse o 
site https://br.bricsmath.com/. 
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação da III Competição. 
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação do Projeto. 
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Uso da Plataforma. 
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
https://www.proa.org.br/
https://www.proa.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/5-af_arte_processo-seletivo_a3-proa.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/5-af_arte_processo-seletivo_a3-proa.pdf
https://br.bricsmath.com/
https://br.bricsmath.com/
https://br.bricsmath.com/
https://br.bricsmath.com/
https://br.bricsmath.com/
https://br.bricsmath.com/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/6-apresentao-iii-bricsmath.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/6-apresentao-iii-bricsmath.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/7-apresentacao-dragonlearn.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/7-apresentacao-dragonlearn.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/8-dragonlearn-manual-de-uso.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/8-dragonlearn-manual-de-uso.pdf

