
P á g i n a  | 1 

 

 

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 47 de 18/12/2019 

               
GABINETE  
CALENDÁRIO ESCOLAR/2020 

Reiteramos que o Calendário Escolar para o ano letivo de 2020 deverá ser 
inserido na plataforma Secretaria Escolar Digital, para aprovação do diretor da 
unidade escolar, excepcionalmente, até o dia 27/12/2019. 

O calendário escolar deverá estar em conformidade com o estabelecido na 
Resolução SE 65, de 09/12/2019 e após sua aprovação deverá ser submetido para 
prévia manifestação do Supervisor de Ensino da Unidade Escolar e posterior 
homologação da Dirigente Regional de Ensino, até o dia 17/01/2020. 

Lembramos que o artigo Artigo 6º da supracitada Resolução estabelece que o 
calendário escolar deverá ser elaborado pelo Conselho de Escola, observadas as 
normas do Conselho Estadual de Educação. 
 
AGRADECIMENTOS 
✓ PARTICIPAÇÃO NO CORAL DE NATAL DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO 

LESTE 4 
A Dirigente Regional de Ensino agradece e parabeniza as Unidades Escolares 

relacionadas abaixo por participarem das apresentações do Coral de Natal 2019.  

• E.E. A Hebraica 

• E.E. Prof. Antônio Sylvio da Cunha Bueno 

• E.E. Dep. Astolfo Araujo 

• E.E. Prof. Augusto Baillot 

• E.E. Prof. Jorge Duprat Figueiredo 

• E.E. Prof.ª Marisa de Melo 

• E.E. Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 
 
✓ IV MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS MMR-2019 
A Dirigente Regional de Ensino agradece e parabeniza as Unidades Escolares 

relacionadas abaixo pela participação na IV Mostra de Boas Práticas MMR, no 
Colégio da Polícia Militar – Vila Talarico.  

• E. E. Profª Jandyra Vieira Cunha Barra 

• E. E. Dona Pilar Garcia Vidal 
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• E. E. Ivo Bandoni 

• E.E. Exército Brasileiro 

• E.E. Prof. Augusto Baillot 

• E.E. Romeu Montoro 

• E.E. Deputado Shiro Kyono 

• EE. Prof. Miguel Sansígolo 
 
✓ OBMEP - ANOS FINAIS E MÉDIO  

 A Dirigente Regional de Ensino agradece e parabeniza todos os alunos pela 
menção honrosa e medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) – 2019. Queremos agradecer tanto aos alunos medalhistas 
premiados pela conquista realizada quanto aos professores pela ajuda em incentivar 
e tornar possível a conquista dos mesmos. 
 Os alunos medalhistas são convidados a participar do Programa de Iniciação 
Científica Jr. (PIC), com direito a encontros presenciais, material didático, estudos 
online e auxílio financeiro. Já os alunos com menção honrosa, além do certificado, 
poderão concorrer à participação no PIC. 
 Mais informações no site http://www.obmep.org.br/. 
CLIQUE AQUI para visualizar os nomes dos alunos medalhistas e de menção honrosa. 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
RECEBIMENTO DOS LIVROS NAS ESCOLAS 

Lembramos que o recebimento dos livros para o início do ano letivo de 2020 
deve ser garantido nas escolas mesmo nos períodos de recesso ou férias. Por isso, é 
fundamental que todas as Unidades Escolares mantenham uma pessoa responsável 
pelo recebimento desses materiais. 

Os livros que serão utilizados em 2020 serão distribuídos entre dezembro de 
2019 e fevereiro de 2020. Portanto, solicitamos que as escolas informem no sistema 
PDDE Interativo/SIMEC, na aba “Dados”, nome, CPF e telefone da pessoa que ficará 
responsável por receber os livros na escola nesse período. 

Os livros poderão ser entregues pelos Correios, de segunda a sexta-feira, em 
horário comercial, e aos sábados, no período da manhã (para escolas que possuem 
Programa Escola da Família). 
 
DIVULGAÇÃO 
✓ INOVA EDUCAÇÃO – FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO – PRORROGADO 

ATÉ 06/01/2020  
Os cursos da Formação Aprofundada – 1ª Edição/2019 foram prorrogados até 

o dia 06/01/2020. 
Informamos que todos os módulos já estão liberados no ambiente virtual de 

aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE).  

http://www.obmep.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/12/anexo-1-premiados-2019-obmep.pdf
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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 novo Boletim Informativo.  
 
 
 
 
CURSO DE ESCRITORES NA CASA DAS ROSAS – INSCRIÇÕES ATÉ 31/01/2020  
            Informamos que os estudantes de 14 a 18 anos que gostam de escrever e que 
tenham interesse em criação literária podem participar do CLIPE JOVEM 2020, o 
“Curso Livre de Preparação do Escritor Jovem” que a Casa das Rosas, na Capital, 
oferece.  

As inscrições vão até dia 31 de janeiro e acontecem pelo site do museu-casa. 
Para mais informações e inscrição, acesse o site: 
http://www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/clipe.  

 
PROJETO DE EXTENSÃO PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (FEUSP) 
– INSCRIÇÃO ATÉ 31/01/2020 

O Projeto de Extensão para Professores da Rede Pública de Ensino é um 
projeto da Faculdade de Educação da USP, que visa complementar a formação, 
aperfeiçoar e renovar os conhecimentos acadêmicos do professor. A cada semestre 
são oferecidas vagas em algumas disciplinas regulares dos cursos de Graduação em 
Pedagogia e nos cursos de Licenciatura em diversas áreas, ministrados na Faculdade 
de Educação, no campus do Butantã, Zona Oeste de São Paulo. 

As aulas são presenciais e acontecem 1 vez por semana, mas requerem tempo 
de dedicação extra para leituras e outras atividades solicitadas pelo professor 
ministrante.  

A inscrição será realizada pelo site, no período de 13/01/2020 a 31/01/2020. 
Para mais informações sobre regulamento, disciplinas disponíveis, 

cronogramas, documentos e inscrições, acesse o site 
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-
professores-da-rede-publica-de-ensino. 

 
 
 
 

Marli Aparecida Rosa 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/12/anexo-2-boletim_inovaeduc_aprofundada_n3.pdf
http://www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/clipe
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino
http://www4.fe.usp.br/cultura-e-extensao/apoio/projeto-de-extensao-para-professores-da-rede-publica-de-ensino
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 Dirigente Regional de Ensino 


