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CIRCULAR Nº 40 de 30/10/2019 

  

 

Mensagem: “Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar 
nele. É usar o que pensamos para nos transformar no que somos .” 

  
(Augusto Cury) 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
VAGAS PROFESSOR EVENTUAL  
EE REPÚBLICA DA NICARÁGUA 

A Direção da EE República da Nicarágua informa que possui vagas para 
professor eventual, em caráter de urgência, para atuar no Ensino Fundamental 
Anos Finais e Ensino Médio. Interessados favor entrar em contato com a Unidade 
Escolar.  
 
EE EXÉCITO BRASILEIRO 

A Direção da EE Exército Brasileiro informa que possui 4 vagas para abertura 
de contrato de professor eventual formados em Língua Portuguesa, Educação 
Física e Matemática. A atribuição será no dia 05/11/2019 às 9 horas na unidade 
escolar 
 
EE DOM CAMILO MARIA CAVALHEIRO 

A Direção da EE Dom Camilo Maria Cavalheiro informa que possui 4 vagas 
para professor eventual nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, em caráter 
de urgência, para atuar no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A 
atribuição será no dia 30/10/2019 às 10 horas na unidade escolar 
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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 31/10/2019 às 11 horas na unidade escolar 
 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROFA. MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

A Direção da EE Profa. Maria de Lourdes Rosário Negreiros informa que 
possui vaga para Professor Coordenador. 

 Entrega das propostas: dias 31/10, 01 e 04/11 na Unidade Escolar, telefone 
para contato 2721-4574. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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. 
 
INOVA EDUCAÇÃO – FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO 
 Desde quinta-feira, dia 24/10, a formação de aprofundamento do Programa 
Inova Educação encontra-se aberto, e estão inscritos automaticamente os 
professores aprovados no módulo básico. A etapa irá tratar com detalhes de cada 
um dos novos componentes da grade curricular: projeto de vida, tecnologia e 
eletivas. A formação com duração de 30 horas por componente, será realizada à 
distância, pela plataforma AVA-EFAPE. Para que o profissional consiga lecionar em 
algum desses novos componentes em vigor a partir do próximo ano letivo, é 
necessário ser aprovado nos módulos básico e aprofundado da formação. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Informativo. 
 
ACOMPANHAMENTO DO EDUCA SP (ATUALIZAÇÃO 29/10) – USP 
 Através do Programa Educa SP, a USP está oferecendo cursos de extensão 
para os estudantes de ensino médio. Em anexo está a lista de estudantes inscritos 
nos cursos e a informação de acesso à plataforma.  
 Solicitamos que as escolas relacionadas abaixo mobilizem esses estudantes 
para acessar os conteúdos dos cursos que já estão disponíveis na plataforma da 
USP, através do site: 
 https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274.   

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-boletim_inovaeduc_n19.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-boletim_inovaeduc_n19.pdf
https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274
https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274
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➢ Adelaide – Adelino – Penna – Cunha – Aroldo – Astolfo – Dom Camilo – 
Hiroshima – Inah – Infante – João Sarmento – Joaquín – Orlandi – Jopeque – 
Talarico – Jozineide – Luzia– Sansigolo – Octacílio – Rosolia – Paulo Lauro – 
Ávila – Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Sapopemba – 
Nobreza – Victor – Zalina  

 Lembramos que os cursos têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 
tópicos e ficarão disponíveis por 30 dias a contar da data de início. Para aprovação 
o estudante deve realizar as atividades com frequência igual ou superior a 75%. 
Para os aprovados serão emitidos certificados de conclusão das atividades 
cursadas, mediante avaliação de desempenho do estudante nas referidas 
atividades. 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. 
CLIQUE AQUI para acessar a Lista de Estudantes participantes. 
 
DIVULGAÇÃO 
III OLIMPÍADA INTERNACIONAL BRICSMATH.COM – OUTUBRO A DEZEMBRO  
            Divulgamos está aberta 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 13/12. 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 o Manual de Uso da Plataforma.  
 
PRÊMIO PROFESSOR TRANSFORMADOR BETT 2020 – INSCRIÇÃO ATÉ 22/11  
            A premiação é promovida pelo maior evento de educação da América Latina, 
BETT Educar, com apoio da SEDUC-SP, e tem como objetivo valorizar o trabalho dos 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-educa-sp-29-10-19.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-educa-sp-29-10-19.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/001/2019/10/3-apresentao-iii-bricsmath.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/3-apresentao-iii-bricsmath.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/4-dragonlearn-manual-de-uso.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/4-dragonlearn-manual-de-uso.pdf
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professores, cujos projetos educacionais estejam alinhados à BNCC, que 
contemplem a equidade e transformem a escola em um ambiente de 
aprendizagem ativa, criativa e eficaz. Todos os professores vinculados a escolas da 
rede pública – municipal, estadual/distrital ou federal – e a escolas privadas e/ou 
conveniadas do ensino regular da Educação Básica podem participar.  
            Cada docente poderá inscrever um ou mais projetos, na mesma categoria 
ou em outras, que são: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio.  
            Todos os projetos receberão um retorno pedagógico. E dentre as 
premiações, os segundos e terceiros mais bem pontuados em cada uma das 
categorias receberão 2.500 reais, troféu e participação especial como convidados 
na BETT Educador 2020, em uma mesa de apresentação de projetos 
transformadores. Já os professores autores dos projetos classificados em primeiro 
lugar em cada uma das categorias receberão 7 mil reais, troféu e participação 
especial como convidados na BETT Educar 2020, em uma mesa de apresentação de 
projetos transformadores, além da divulgação do trabalho em matéria especial na 
Revista Direcional Escola e uma viagem como convidados especiais para 
participação na BETT Educar 2021, em Londres.  
            Para mais informações sobre o regulamento e inscrição, acesse o site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry
Id=4558.   
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP – AGENDA NOVEMBRO 

• O Programa de Formação de Professores da USP e a Autonomia Universitária - 
Sem inscrições prévias - Quando: 07 e 08/11 - Onde: FEUSP - Informações: 
https://bit.ly/2oR9hkE; 

• Literatura juvenil: adolescência e práticas leitoras - Inscrições on line: 23 de 
outubro a 05 de novembro - Quando: 07 de novembro a 05 de dezembro - 
quintas 14h às 17h - Onde: Prédio de Letras - Informações: 
https://bit.ly/2MvRhVI; 

• Colóquio Internacional Discursos de Ódio - Inscrições presenciais no dia do 
evento ou pelo email leer@usp.br - Quando: 04 e 05 de novembro - 
Informações: https://bit.ly/2Mx8NZG; 

• Mulheres Inovadoras no Ensino (São Paulo, séculos XIX e XX) - Inscrições on line 
até 04 de novembro - Quando: 06 a 08 de novembro - Informações: 
https://bit.ly/31z0bX1; 

• Monteiro Lobato na sala de aula - Sem inscrição prévia - Quando: 28 de 
novembro - Informações: https://bit.ly/2BxqodY; 

• 21ª Festa do Livro da USP - Sem inscrição prévia - Quando: 27 a 30 de novembro 
- Informações: https://bit.ly/2g8yoGb; 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4558
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4558
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4558
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4558
https://bit.ly/2oR9hkE
https://bit.ly/2oR9hkE
https://bit.ly/2MvRhVI
https://bit.ly/2MvRhVI
mailto:leer@usp.br
mailto:leer@usp.br
https://bit.ly/2Mx8NZG
https://bit.ly/2Mx8NZG
https://bit.ly/31z0bX1
https://bit.ly/31z0bX1
https://bit.ly/2BxqodY
https://bit.ly/2BxqodY
https://bit.ly/2g8yoGb
https://bit.ly/2g8yoGb
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OUTROS 
EE PROF. ANTÔNIO SYLVIO CUNHA BUENO 
VAGA GOE 

A Direção da EE Prof. Antônio Sylvio Cunha Bueno comunica a necessidade 
de Gerente de Organização Escolar. Os interessados deverão entrar em contato 
com a Direção da Escola pelo telefone 2741-6339. 
 
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 


