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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 

CIRCULAR Nº 41 de 06/11/2019 

               
GABINETE  
PESQUISA ONLINE – CLIMA ESCOLAR 

Informamos que entre os dias 5 e 14 de novembro, a Secretaria da Educação 
realizará uma pesquisa online sobre clima escolar, cujo objetivo é conhecer a clima 
relacional das escolas, que utilizarão os dados da pesquisa para estruturação de seu 
plano de melhoria da convivência escolar para 2020, seguindo a metodologia e o 
sistema do MMR.  

       Essa pesquisa foi elaborada e validada por equipe de pesquisadores de 
diversas universidades e do GEPEM UNESP, com apoio da Fapesp e da Fundação 
Lemann. 

     Público-alvo: Alunos dos Anos Finais e Ensino Médio e todos os professores e 
gestores das escolas regulares da rede estadual. Neste momento, os alunos dos Anos 
Iniciais não participarão da pesquisa. Será realizada uma adaptação no questionário, 
de modo que eles possam participar num momento futuro. 
Local de preenchimento: Secretaria Escolar Digital 
https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio 

Instruções: Após logar na SED, navegar no menu principal à esquerda, escolher a 
opção “Gestão Escolar” => Questionário de clima escolar (há três questionários 
diferentes por perfil, no entanto, o caminho é o mesmo para todos).  

        
CONVOCAÇÕES - SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA (SPEC)  
✓ CONTEMPORANEIDADE E ENSINO RELIGIOSO 

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: Contemporaneidade e Ensino Religioso 
Dia: 08/11/2019 (sexta-feira) 
Horário: 8h30min às 12h30min 
Local: Anfiteatro Gênesis - Diretoria de Ensino Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila 
Matilde – São Paulo/SP 
Observação: As unidades escolares que não contam com Vice-Diretor deverão ser 
representadas pelo Diretor de Escola. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio
https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio
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✓ SEMINÁRIO “A AUTOMUTILAÇÃO ALÉM DAS APARÊNCIAS: O CUIDADO EM 

NÓS” 
A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola, 01 Professor 

Coordenador e o Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) das unidades 
escolares abaixo relacionadas para o Seminário “A automutilação além das 
aparências: o cuidado em nós”. O evento é uma parceria da Diretoria de Ensino 
Leste 4 com os serviços da Rede de Proteção Escolar da Região de Itaquera, Parque 
do Carmo e Cidade Líder. Além de tratar o tema da automutilação, o Seminário 
apresentará os serviços relacionados à Saúde e à Assistência Social, bem como 
acerca de procedimentos. 

Os participantes deverão, obrigatoriamente, realizar a Inscrição, até o dia 
08/11/2019, por meio do link: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDpBwYMzMV-
xhKhfDzmm3F5bdD1ZOwR--yHsuRp2QtGUNpA/viewform 
Encaminhamos o Convite do evento. (ANEXO I) 
Dia: 13/11/2019 (quarta-feira)  
Horário: 8h às 12h  
Local: Anfiteatro do CEU Aricanduva – Av. Olga Fadel Abarca, s/n 
Café da manhã coletivo 
Unidades Escolares:  
➢ Hebraica – Antenor – Cunha – Ascânio – Astolfo – Dom Camilo – Glycério – Ivo – 

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

 
✓ ENCONTRO FORMATIVO QUE VISA DISCUTIR TEMAS PERTINENTES ÀS 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

A Dirigente Regional de Ensino convoca o PCNP responsável pelo Sistema de 
Proteção Escolar, o Diretor de Escola ou, se for o caso, o Professor Mediador Escolar 
e Comunitário (PMEC) das unidades escolares relacionadas abaixo para Encontro 
Formativo que visa discutir temas pertinentes às medidas socioeducativas. A 
iniciativa é da Promotoria de Justiça do DEIJ e Núcleo de Assessoria Técnica 
Psicossocial (NAT-MPSP), em conjunto com os Serviços de Medida Socioeducativa 
em Meio Aberto (SMSE-MA) Arte de Viver, Dias Melhores e Espaço Juventude e 
Cidadania, e as Diretorias de Ensino Leste 4 e Leste 3. A formação será desenvolvida 
por meio de apresentação de temas em roda de conversa e de discussão em grupos. 
Haverá certificação aos participantes do encontro. O horário de início e término do 
evento será rigorosamente cumprido.  
Dia: 13/11/2019 (quarta-feira)  
Horário: 9h às 12h (o horário será rigorosamente cumprido) 
Local: CEU São Mateus – Sala Multiuso - Rua Curumatim, 201 
Unidades Escolares:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDpBwYMzMV-xhKhfDzmm3F5bdD1ZOwR--yHsuRp2QtGUNpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDpBwYMzMV-xhKhfDzmm3F5bdD1ZOwR--yHsuRp2QtGUNpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDpBwYMzMV-xhKhfDzmm3F5bdD1ZOwR--yHsuRp2QtGUNpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDpBwYMzMV-xhKhfDzmm3F5bdD1ZOwR--yHsuRp2QtGUNpA/viewform
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-i-convite_seminrio_automutilao_2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-i-convite_seminrio_automutilao_2019.pdf
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➢ Adelino – Pedrosa – Chibata – Inah – João Camargo – João Sarmento – Pilar –   
São João – Sapopemba – Wilfredo. 

 
SUPERVISÃO DE ENSINO  
PROGRAMA CONVIVA-SP 
✓ QUESTIONÁRIO 

Foi disponibilizado, na SED, um Questionário que deverá ser respondido, até 
o dia 14/11/2019, pelos alunos do Ensino Fundamental-Anos Finais, os alunos do 
Ensino Médio (inclusive EJA), os professores e os gestores. 

Neste momento, os alunos dos Anos Iniciais não participarão da pesquisa. Será 
realizada uma adaptação no questionário, de modo que eles possam participar num 
momento futuro. 

A pesquisa é de suma importância, pois servirá de diagnóstico para a melhoria 
do clima escolar, visando, entre outros resultados, à diminuição dos conflitos e da 
violência nas escolas. Assim, após a realização do questionário (diagnóstico), a escola 
terá acesso aos dados e gráficos, podendo analisar e discutir, coletivamente, os 
problemas relacionados à convivência escolar e propor ações, em 2020, a partir da 
elaboração do Plano de Melhoria de Convivência Escolar. Portanto, é necessário que 
a Direção organize o processo para que todos participem: alunos, docentes e 
gestores. 

Antes da aplicação da pesquisa, é importante informar e conscientizar os 
envolvidos sobre a finalidade da pesquisa. É importante enfatizar que o servidor e o 
aluno devem ser muito sinceros, sem preocupação com o anonimato de suas 
respostas, pois elas serão agrupadas e analisadas exclusivamente por grupos, para 
que toda a comunidade escolar entenda como é o clima da sua escola e pense em 
como melhorar e qual será o papel de cada um nessa mudança. 

Desta forma, a fim de melhorar o ambiente escolar por meio do diagnóstico, 
precisamos garantir a ampla participação dos alunos, docentes e gestores. 
Informamos, ainda, que haverá acompanhamento na realização do procedimento 
nas unidades escolares. 
Procedimentos para responder à pesquisa: 
1) Acessar a Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio); 
2) Após logar na SED, navegar no menu principal à esquerda, escolher a opção 
“Gestão Escolar” => Questionário de clima escolar (há três questionários diferentes 
por perfil, no entanto, o caminho é o mesmo para todos). 
Havendo qualquer problema ou dúvida em relação ao questionário, foi 
disponibilizada uma Central de Atendimento, por meio do número: 0800-77-000-
12. 
✓ PLACON 

Informamos que foram realizadas adequações no ROE (Registro de 
Ocorrências Escolares), o qual passa a ser denominado de PLACON – PLATAFORMA 
CONVIVA-SP.  

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio
https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio
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Os registros passam a ser obrigatórios, ou seja, diariamente a escola deverá 
entrar no PortalNet e registrar todas as ocorrências do dia e caso não haja nenhuma 
ocorrência, ainda assim, deverá entrar no sistema e informar que não houve 
ocorrências. 

Além disso, o sistema passa a ser integrado com a SED, desta forma, será 
possível visualizar as ocorrências através do cadastro do aluno. Assim, cada aluno 
terá seu histórico de ocorrências de fácil acesso à equipe gestora. Isso pode auxiliar 
em diversas questões, inclusive em conselhos de classe e acompanhamento da vida 
do aluno. 

Além disto, todos os gestores passam a ter acesso: Dirigentes, Supervisores 
de Ensino, Diretores, Vice-Diretores, PC e GOE. 

Esse controle dos registros diários será realizado pelos Supervisores de Ensino 
que acompanharão se as suas escolas estão realizando as ocorrências. Poderão, 
também, visualizar relatórios das ocorrências, tendo em vista possíveis 
intervenções. 

 Com isso, a partir do registro das ocorrências, poderemos trabalhar em prol 
de melhorias do clima, da convivência e proteção escolar de maneira assertiva, pois 
os dados servirão de diagnóstico para as ações da SEDUC, da Diretoria de Ensino e 
da 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 conforme segue. 
Data: 06/11/2019 (quarta-feira) 
Assunto: Currículo Paulista – Anos Iniciais 
Horário: das 8h às 12h 
Local: Núcleo Pedagógico 
Endereço: Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
✓ 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 – Competências Gerais: Educação Infantil, Anos 
Iniciais e Anos Finais. 
Data: 07/11/2019 (quinta-feira)  
Local: Núcleo Pedagógico  
Endereço: Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
Grupo 1 – Manhã (08h30min às 12h30min) 
➢ Adelaide – Afonso Penna – Cunha Bueno – Aroldo – Astolfo – Dom Camilo – 

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

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

Infante – Inah – João Camargo – Pimentel – Joaquin Suarez – Duprat –  
Jopeque – Jozineide – Farão – Fragoso – Ávila – Sansigolo – Rosolia –            
Paulo Lauro – Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João  – 
Sapopemba – Nobreza – Shiro – Valdir – Victor Miguel – Zalina – Chibata.  

Observação: 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 VIDEOCONFERÊNCIAS COM STREAMING – PROFESSORES DA 
SALA DE LEITURA E PROFESSORES DA ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS – DIAS 
06/11 E 07/11 
 Solicitamos aos gestores que divulguem aos professores de Sala de Leitura, e 
aos Professores da Área de Linguagens e Códigos (convite), as Videoconferências 
“Mediação e Linguagem: Radionovelas e Curtas” que serão realizadas dias 06/11/19 
e 07/11/19 (quarta-feira e quinta-feira) das 09h às 12h. 
 Convidamos a todos a assistir a Videoconferência na sala da Rede do Saber, 
que se encontra no Núcleo Pedagógico (Av. Waldemar Tietz, 850) no horário da 
transmissão. Caso não seja possível comparecer ao Núcleo Pedagógico, sugerimos 
que os professores e alunos participantes assistam à videoconferência por streaming 
na Unidade Escolar através do link http://www.rededosaber.sp.gov.br. 
Recomendamos que seja disponibilizado um computador na UE para que o professor 
possa acessar a VC.  
 
RESULTADO DO CONCURSO DE DESENHO “LEI MARIA DA PENHA: COMO 
PODEMOS CONSTRUIR UM FUTURO SEM VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES? ” 
 A Diretoria de Ensino Região Leste 4 junto ao Núcleo Pedagógico parabeniza 
todo empenho, dedicação e criatividade da estudante VICTÓRIA CARDOZO ALBANO 
da E.E. DONA PILAR GARCIA VIDAL sobre Orientação do Docente: RUI ROSA DA 
SILVA por estar entre os finalistas 2019 do CONCURSO DE DESENHO “LEI MARIA DA 
PENHA: como podemos construir um futuro sem violência contra as mulheres? ”, 
uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo. 
 Conheçam os vencedores do Prêmio e os trabalhos selecionados como 
finalistas no link abaixo: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U5Is1TP
EEOc%3d&portalid=175.  
Observação: Os desenhos finalistas comporão a Mostra de Desenhos na Defensoria 
Pública do Estado, e a Mostra Virtual nos canais da SEDUC. 
 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U5Is1TPEEOc%3d&portalid=175
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U5Is1TPEEOc%3d&portalid=175
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U5Is1TPEEOc%3d&portalid=175
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U5Is1TPEEOc%3d&portalid=175
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 
PAULO - PRAZO ATÉ 11/11 

O prazo para o preenchimento do “Questionário para professores da Rede 
Estadual de Educação de São Paulo” foi prorrogado até o dia 11 de novembro de 
2019, e deverá ser respondida apenas uma vez. O questionário tem como objetivos 
conhecer melhor as demandas dos professores da rede estadual e subsidiar a 
implementação do Plano Estratégico 2019-2022 – Educação para o século XXI. Os 
projetos prioritários da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) 
serão construídos a partir da escuta dos professores.  

Para acessar o questionário, utilize o endereço:  
https://pt.research.net/r/questionarioprofessor. 
O público-alvo dessa pesquisa deverão ser diretores, vice-diretores, 

professores coordenadores e professores de todas as áreas de conhecimento e 
 
DIVULGAÇÃO 
✓ BANCO DE TALENTOS - GESTÃO COPED / EFAPE – INSCRIÇÃO ATÉ 17/11 

 Haja vista a recente movimentação de pessoal e a necessidade de 
manutenção de Banco de Talentos para a gestão da Coordenadoria Pedagógica - 
COPED e da Escola de Formação de Profissionais da Educação Paulo Renato Costa 
Souza – EFAPE, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC, as 
mesmas estão selecionando profissionais para recomposição da direção de alguns 
centros e para posições de liderança que venham a ser disponibilizadas 
futuramente. 
 As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário até 
o dia 17 de novembro (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRfd7-
uQ81DK4nYNegmcmPXKGLuasOhTxFHDSZ7PoTPWJrxw/viewform).  
 Para mais detalhes, favor acessar a Chamada Gestão COPED / EFAPE pelo link, 
https://drive.google.com/file/d/1DWTjZB62BhoUONt8GjdLnSY6K6mTR4R5/view. 
 
✓ HORA DO CÓDIGO NA REDE (04/11 A 08/11) 

 A “Hora do Código” é um evento mundial que ocorrerá no período de 
04/11/19 a 08/11/19 e traz como premissa que programar é simples, fácil, divertido 
e para todos. O programa tem como intuito fazer os estudantes interagirem com a 
lógica de programação e com atividades por meio de personagens conhecidos.  
 Vinculada à Secretaria da Educação, a instituição parceira Programaê! irá 
fornecer as oficinas para a “Hora do Código”, contando com materiais didáticos para 
uma programação online ou offline. As atividades são fáceis e os interessados não 
precisam necessariamente ter conhecimento de programação para entende-las. 
Ressaltamos que o recurso é totalmente gratuito e para conhecer e participar desta 
iniciativa acesse o link (https://we.tl/t-CeYvf5iTZu).  
 Para mais informações e cadastro, acesse o site 
http://programae.org.br/horadocodigo/.  
 

https://pt.research.net/r/questionarioprofessor
https://pt.research.net/r/questionarioprofessor
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRfd7-uQ81DK4nYNegmcmPXKGLuasOhTxFHDSZ7PoTPWJrxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRfd7-uQ81DK4nYNegmcmPXKGLuasOhTxFHDSZ7PoTPWJrxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRfd7-uQ81DK4nYNegmcmPXKGLuasOhTxFHDSZ7PoTPWJrxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRfd7-uQ81DK4nYNegmcmPXKGLuasOhTxFHDSZ7PoTPWJrxw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1DWTjZB62BhoUONt8GjdLnSY6K6mTR4R5/view
https://drive.google.com/file/d/1DWTjZB62BhoUONt8GjdLnSY6K6mTR4R5/view
https://we.tl/t-CeYvf5iTZu
https://we.tl/t-CeYvf5iTZu
http://programae.org.br/horadocodigo/
http://programae.org.br/horadocodigo/
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✓ ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (EFAPE) – 
CURSOS ABERTOS 

 Divulgamos os cursos que se encontram em aberto, realizados pela EFAPE: 

• Formação pela Escola – Cursos na modalidade EAD sobre os Programas do 
FNDE – Público-alvo: quadros do QM, QSE e QAE, além dos demais 
interessados - Período de oferta: novembro e dezembro 2019 – Inscrição e 
informações: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345.  

 
✓ USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – NOVEMBRO 
Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 

para o mês de novembro: 

• Ernesto Neto e pajé Dua Buse estarão em encontros sobre povos indígenas e 
suas conexões com a arte, física e política – 7 e 8 de novembro, às 14h - 
Informações: 
 http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-
indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornad
as%20indigenas; 

• Abordagens mecânicas para o eletromagnetismo serão tema de seminário - 8 
de novembro, às 11h – Informações:  
http://www.iea.usp.br/eventos/abordagens-mecanicas-; 

• Workshop debate abordagens evolucionistas da cultura - 13 de novembro, das 
9h às 18h – Informações: 
 http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-
cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao
%20cultural; 

• Pesquisadores discutem maneiras de aumentar o alcance das inovações em 
sustentabilidade urbana - 12 de novembro, às 10h – Informações: 
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-
upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscali
ng; 

 
OUTROS  
E.E. PROF.ª MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 

A Direção da E.E. Prof.ª Maria Augusta de Ávila informa que possui vaga para 
Gerente de Organização Escolar - GOE. 
Os interessados deverão entrar em contato com a escola nos telefones: 2742-8523/ 
2217-0188 para agendamento de entrevista. 
 
EE PROF.ª INAH JACY DE CASTRO AGUIAR 
          A Direção da EE Prof.ª Inah Jacy de Castro Aguiar informa que possui 1 vaga 
para professor eventual, em caráter de urgência, para atuar no Ensino Fundamental 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345
http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornadas%20indigenas
http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornadas%20indigenas
http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornadas%20indigenas
http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornadas%20indigenas
http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornadas%20indigenas
http://www.iea.usp.br/noticias/encontros-jornada-indigenas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=jornadas%20indigenas
http://www.iea.usp.br/eventos/abordagens-mecanicas-
http://www.iea.usp.br/eventos/abordagens-mecanicas-
http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao%20cultural
http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao%20cultural
http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao%20cultural
http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao%20cultural
http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao%20cultural
http://www.iea.usp.br/noticias/evolucao-cultural?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=evolucao%20cultural
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscaling
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscaling
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscaling
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscaling
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscaling
http://www.iea.usp.br/noticias/sustentabilidade-urbana-upscaling?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=upscaling
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Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição será dia 08/11/2019 às 9h na Unidade 
Escolar. 
 
EE SAPOPEMBA 
 A Direção da E.E. Sapopemba informa que possui 3 vagas para professor 
eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição será no 
dia 08/11/2019 (sexta feira) às 09h na Unidade Escolar. 
 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 


