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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 44 de 27/11/2019 

               
GABINETE  
CAPACITAÇÃO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os manipuladores de merenda 
efetivos das Unidades Escolares abaixo relacionadas, para capacitação referente às 
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, conforme segue: 
Dias: 05 e 06 de dezembro de 2019. (Quinta e Sexta-feira). 
Horário: 8h30min 
Local: Diretoria de Ensino - Leste 4 - Rua Dona Matilde, n° 35 - Vila Matilde.  
➢ Pedrosa – Orlandi – Luzia – Rosolia – Nobreza – Duprat.  

Observação: 
A capacitação será realizada em dois dias para que não haja prejuízo no 

preparo da alimentação escolar. Metade das preparadoras de cada escola deve 
participar no dia 05 (Quinta-feira) e a outra metade no dia 06 (Sexta-feira). 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
RELATÓRIO DOS CURSISTAS DOS CURSOS DO INOVA EDUCAÇÃO 
Caros Gestores, 
 Está disponível na Plataforma SED (https://sed.educacao.sp.gov.br) dentro da 
categoria EFAPE, o Relatório "Cursos do Inova Educação". Neste relatório é possível 
visualizar todos os professores que se inscreveram, estão realizando, concluíram e 
foram aprovados nos cursos do Inova Educação (Básico e Intermediário). 
 São listados para a escola todos os professores associados à classe, exceto no 
caso das escolas PEI que serão exibidos na unidade de afastamento.  
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial. 
 
DIVULGAÇÃO 
NOVOTEC EXPRESSO (CURSOS PRESENCIAIS) – INSCRIÇÕES ATÉ 01/12 
 O Novotec Expresso é uma das quatro modalidades do Novotec, programa 
realizado na parceria entre a Secretaria da Educação, Centro Paula Souza e 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem como objetivo ampliar a oferta 
de ensino técnico no estado. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/1-tutorial-relatrio-cursos-inova-educao.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/1-tutorial-relatrio-cursos-inova-educao.pdf
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 No Novotec Expresso, o estudante cursa as disciplinas durante um semestre 
letivo, no contraturno escolar. O período de inscrições é este ano, com o prazo até 
dia 01 de dezembro, já a matrícula será em fevereiro do ano que vem. O início das 
aulas está previsto para o dia 2 de março de 2020, para os 31 cursos que fazem parte 
do programa.  
 Podem se inscrever alunos de ensino médio da rede estadual de educação, 
regularmente matriculados e que estarão cursando a 1ª, 2ª ou 3ª série no ano de 
2020, exclusivamente pelo site http://www.novotec.sp.gov.br/. O curso, a 
instituição de ensino, o turno e demais informações estarão presentes no momento 
do cadastro.  
 
III OLIMPÍADA INTERNACIONAL BRICSMATH.COM – ATÉ 13/12  
            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 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 a Apresentação do Projeto.  
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Uso da Plataforma.  
 
CAMPANHA “BIOMONITORANDO AS ÁGUAS”  
            A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-SP) informa que a Embrapa, por 
meio do Projeto Conexão Água, lançou a Campanha “Biomonitorando as Águas”, 
com o objetivo de contribuir com a conscientização ambiental, engajamento social 
e cidadania, promovendo a participação e interação da sociedade no 
monitoramento participativo de forma segura, coletiva e cidadã sobre a qualidade 
das águas, especialmente para verificação das condições de banho e nado em rios, 
córregos, lagos e represas.  
            Ressaltamos que a campanha visa, por meio de atividades de observação e 
verificação das características das águas de rios, córregos, lagos e represas, 

http://www.novotec.sp.gov.br/
http://www.novotec.sp.gov.br/
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/001/2019/11/2-apresentao-iii-bricsmath.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/2-apresentao-iii-bricsmath.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/3-apresentacao-dragonlearn.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/3-apresentacao-dragonlearn.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/4-dragonlearn-manual-de-uso-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/4-dragonlearn-manual-de-uso-1.pdf
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identificar os tipos de vegetação e a presença de insetos que podem ser 
considerados bioindicadores, ou seja, que possam evidenciar a qualidade das águas.  
            Recomendamos aos professores das unidades escolares da rede estadual que 
acessem o site http://www.conexaoagua.mpf.mp.br/biomonitorando/a-campanha 
para conhecer a iniciativa, de forma a verificar a possibilidade de articular com as 
competências e habilidades previstas no Currículo e com o projeto pedagógico da 
escola. O monitoramento participativo da qualidade das águas pode ser realizado 
por meio do aplicativo Monitorando a Cidade (MIT Promise Tracker), uma 
ferramenta que visa o levantamento e a consolidação de informações.  
            Mais informação sobre regulamento, instruções de segurança e formas de 
participação, acesse o site http://www.conexaoagua.mpf.mp.br/biomonitorando/a-
campanha 
 
 
OUTROS  
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 28/11/2019 (quinta-feira) às 9 horas na Unidade Escolar. 
 
EE MISSIONÁRIO MANOEL DE MELO 
A Direção da E.E. Missionário Manoel de Melo informa que possui 1 vaga para 
professor eventual - Anos iniciais, no período da manhã e tarde. A atribuição 
ocorrerá na unidade escolar. Trazer comprovante de inscrição e classificação 2019. 
 
E.E. PROF.ª MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA  

A Direção da E.E. Prof.ª Maria de Lourdes Nogueira Albergaria informa que 
possui vaga para Gerente de Organização Escolar – GOE. 
 Os interessados deverão entrar em contato com a escola nos telefones: 2653-
5445/ 2653-2789. Entrevista com a Direção dia 29/11/2019 às 14 horas. 
 

 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino 
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