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CIRCULAR Nº 39 de 23/10/2019 

  

 

Mensagem: “Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você 
não tem condições melhores para fazer melhor ainda” 

 
 

(Mário Sérgio Cortella) 
 

 
GABINETE 
AGRADECIMENTOS – COMPETIÇÃO CUCO DE CONHECIMENTOS 2019  

A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 
Região Leste 4, agradecem aos alunos que participaram da Competição CUCo de 
Conhecimentos da Universidade de São Paulo (USP) – 2019.      

Parabenizamos os alunos premiados pela conquista realizada, bem como, os 
gestores pela ajuda em incentivar e tornar possível a realização da Competição nas 
escolas 
CLIQUE AQUI para acessar a Lista de Alunos Premiados. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
VAGAS PROFESSOR EVENTUAL  
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 25/10/2019 (sexta-feira) às 9 horas na unidade escolar 
 
E.E. PROFª INAH JACY DE CASTRO AGUIAR  

A Direção da E.E. Profª Inah Jacy de Castro Aguiar informa que possui 01 vaga 
para contratação de professor eventual no Ensino Fundamental - Anos Finais e 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-premiados-cuco-2019-leste-4.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-premiados-cuco-2019-leste-4.pdf
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Ensino Médio (Humanas). Interessados favor entrar em contato com a Unidade 
Escolar."  
 
PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

O Programa Escola da Família tem o prazer de convidar supervisores, 
coordenadores, professores e demais interessados para participarem da Oficina 
“CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO AÇÃO PEDAGÓGICA”, ministrada pela Profa. 
Cleusa da Paz, a ser realizado dia 26/10/2019, sábado, das 09h às 17h, na E.E. Prof. 
Augusto Baillot, sito à Rua Susana Dacre, 8 Jardim São José (Artur Alvim).  
 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
CANCELAMENTO - REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES 
ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
 Prezados, devido a demandas externas da EFAPE/COPED, cancelamos a 
Orientação Técnica prevista para Professores Coordenadores de Anos Finais e 
Ensino Médio, prevista para o dia 24/10/19.  
 
RETIRADA DE MATERIAL AMPLIADO – SP FAZ ESCOLA 4º BIMESTRE  
 Solicitamos as escolas que possuam alunos com baixa visão que retirem no 
Núcleo Pedagógico (Avenida Waldemar Tietz, 850) os materiais com caracteres 
ampliados referentes aos Cadernos para Anos Finais e Ensino Médio do São Paulo 
Faz Escola. Em caso de dúvidas, entre em contato com a PCNP Juliana (Educação 
Especial) pelo telefone 2082-9757. 
 
DIVULGAÇÃO 
SÁBADOS NA USP (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) – 26/10 E 30/11 
 A Universidade de São Paulo irá realizar, no último sábado dos meses de 
outubro e novembro, algumas oficinas e palestras abertas a quem tiver interesse. 
Para o mês de outubro, dia 26/10, haverá palestra sobre Microeletrônica e oficina 
de Scratch, todos no Instituto de Física da USP, localizado na R. do Matão, 1371 - 
Butantã, São Paulo – SP, dentro da Universidade. Para mais informações e 
inscrições, acesse o site https://associacao-apep.wixsite.com/apep/eventos-
anteriores. 
 
CURSO DE APRENDIZAGEM CRIATIVA, DO MIT MEDIA LAB  
 Para auxiliar os educadores na missão de encontrar novas formas para ajudar 
o aluno a aprender, o Media Lab do MIT – Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
oferece o curso LCL – Learning Creative Learning, ou em português, Aprendendo 
Aprendizagem Criativa. No Brasil, o curso será mediado pela Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa – uma rede de educadores, artistas, pais ou responsáveis, 

https://associacao-apep.wixsite.com/apep/eventos-anteriores
https://associacao-apep.wixsite.com/apep/eventos-anteriores
https://associacao-apep.wixsite.com/apep/eventos-anteriores
https://associacao-apep.wixsite.com/apep/eventos-anteriores
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pesquisadores, empreendedores, alunos e organizações, voltada para a 
implantação de abordagens educacionais mais mão na massa, criativas e 
relevantes. 
 Com duração de seis semanas, o curso traz a oportunidade de os cursistas 
conhecerem e se aprofundarem nos princípios que fundamentam a aprendizagem 
criativa, com atividades práticas que possibilitem a sua aplicação no cotidiano 
escolar. Além do curso regular, é possível interagir com a comunidade local, 
nacional e global de educadores do LCL, sempre com mediação em português.  
 O curso é gratuito e online, e a próxima edição começa em 28/10. Para 
participar, os interessados devem fazer inscrição pelo site 
https://learn.media.mit.edu/lcl/.  
 
PROCESSO SELETIVO PARA ENSINO MÉDIO (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
TERCEIRA REGIÃO) – INSCRIÇÃO ATÉ 30/10 
 Divulgamos que se encontra em aberto o Processo Seletivo gratuito do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região para preenchimento de vagas de Ensino 
Médio. O mesmo será realizado em parceria com o CIDE – Capacitação, Inserção e 
Desenvolvimento, uma organização civil sem fins lucrativos que promove a 
inserção, capacitação e contribui para a formação de futuros profissionais. 
 A carga horária é de 20h semanais (4h por dia), com benefício de R$502,00 
mensais (e R$ 08,60 de transporte por dia). A inscrição para o processo seletivo vai 
até dia 30/10, exclusivamente pelo site https://ciderh.org.br/.  
  
FESTIVAL AFROMINUTO – INSCRIÇÃO PRORROGADAS ATÉ 30/10  
            Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, e do Ensino 
Médio, convide seus alunos a participarem do Festival AfroMinuto – FlinkSampa, 
evento promovido pela Faculdade Zumbi dos Palmares, com apoio da Secretaria da 
Educação. Na busca por uma sociedade sem racismo e com mais equidade, a 
proposta do concurso é valorizar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, 
estimulando o desenvolvimento de atividades pedagógicas com foco na história e 
na cultura africana e afro-brasileira.   
            Nesta edição, o Festival homenageia a vida e a obra do escritor Machado de 
Assis, que deverá ser o tema dos vídeos inscritos, prorrogadas até dia 30 de 
outubro de 2019. Cada escola poderá inscrever apenas uma produção, que deverá 
ter, no máximo, um minuto de duração, sem contar os créditos. E as imagens 
poderão ser captadas por meio de celulares ou câmeras domésticas, com boa 
qualidade.  
            Serão premiados e certificados três filmes selecionados por uma Comissão 
Técnica, sendo um em cada categoria: Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. E a entrega da premiação será feita 
durante a FlinkSampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, que 

https://learn.media.mit.edu/lcl/
https://learn.media.mit.edu/lcl/
https://ciderh.org.br/
https://ciderh.org.br/
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acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, no campus da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, na capital paulista.  
            Para mais informações como regulamento, o festival e inscrições, acesse o 
site http://flinksampa.com.br/sobre/.  
 
2º CONCURSO CULTURAL “ACHO QUE VI 1 CIENTISTA” – INSCRIÇÕES ATÉ 31/10 
 Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso Cultural “Acho que vi 1 
cientista”, criado e promovido pelo grupo de divulgação científica Nunca Vi 1 
Cientista (NV1C), concebido pelas jovens cientistas da USP e do Cepid Redoxoma 
Ana Bonassa e Laura de Freitas. A iniciativa tem por objetivo estimular o contato 
das crianças com a ciência. Neste ano, a garotada deve enviar um vídeo de até um 
minuto respondendo a seguinte pergunta: Por que ciência é importante? 
 São duas categorias nas quais os jovens podem concorrer: de 5 a 8 anos e de 
9 a 12 anos. Os primeiros colocados de cada categoria receberão um brinquedo de 
ciências à escolha da criança e, para o segundo e terceiro lugares, um livro de 
ciências do Manual do Mundo. O concurso é patrocinado pelo Cepid Redoxoma e 
apoiado pela Agência Fapesp. As inscrições vão até 31 de outubro. Para participar, 
o responsável pela criança deve preencher o formulário de inscrição 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnyAFCU_h_39kSe3Rn3wyuZL35c
01RDOlrEyCbEtG52U6Mg/viewform). Os vencedores serão anunciados dia 4 de 
novembro através das redes sociais do NV1C. 
 Para mais informações, acesse o site 
https://jornal.usp.br/universidade/acoes-para-comunidade/concurso-cultural-
quer-saber-das-criancas-por-que-ciencia-e-importante/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do concurso. 
 
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

http://flinksampa.com.br/sobre/
http://flinksampa.com.br/sobre/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnyAFCU_h_39kSe3Rn3wyuZL35c01RDOlrEyCbEtG52U6Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnyAFCU_h_39kSe3Rn3wyuZL35c01RDOlrEyCbEtG52U6Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnyAFCU_h_39kSe3Rn3wyuZL35c01RDOlrEyCbEtG52U6Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnyAFCU_h_39kSe3Rn3wyuZL35c01RDOlrEyCbEtG52U6Mg/viewform
https://jornal.usp.br/universidade/acoes-para-comunidade/concurso-cultural-quer-saber-das-criancas-por-que-ciencia-e-importante/
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https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-regulamento-acho-que-vi-1-cientista.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-regulamento-acho-que-vi-1-cientista.pdf

