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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 03 de 05/02/2020  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO PROFESSOR COORDENADOR NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INSCRIÇÃO PARA PCNP  

Reiteramos que se encontra aberta a Inscrição para Professor Coordenador 
Núcleo Pedagógico (PCNP)  
Período: de 03 a 07/02/2020 
Horário: das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas  
Local: Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 4: Av. Waldemar Tietz, 850 - 
Conj. Hab. Padre Jose de Anchieta, São Paulo - SP, 03589-001,  
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição.  
 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
CADASTRO DE PROFESSORES  
PROFESSORES COM AULAS ATRIBUIDAS DO PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO 

A fim de mantermos um contato mais próximo com todos os professores que 
tiveram aulas atribuídas das novas disciplinas do Programa Inova Educação (Eletivas, 
Projeto de Vida, Tecnologia), solicitamos que os mesmos se cadastrem no formulário 
criado pelo Núcleo Pedagógico para abrirmos um canal de comunicação e 
encaminhamento de eventuais informações importantes.  
- Período de cadastro: até o fim do mês de fevereiro (28/02).  
- Link formulário: http://bit.ly/inovaprofessor2020. 
 
PROFESSORES ATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA “DE LESTE 4” 

A fim de mantermos um contato mais próximo com todos os professores que 
tiveram aulas atribuídas nas Unidades Escolares de nossa Diretoria, solicitamos que 
os mesmos se cadastrem no formulário criado pelo Núcleo Pedagógico para 
abrirmos um canal de comunicação e encaminhamento de eventuais informações 
importantes.  
- Período de cadastro: até o fim do mês de fevereiro (28/02).  
- Link formulário: http://bit.ly/atualizaprofessor2020. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/1-edital-pcnp-2020.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/1-edital-pcnp-2020.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/2-ficha-de-inscricao-pcnp-2020.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/2-ficha-de-inscricao-pcnp-2020.doc
http://bit.ly/inovaprofessor2020
http://bit.ly/inovaprofessor2020
http://bit.ly/atualizaprofessor2020
http://bit.ly/atualizaprofessor2020
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ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - PNLD  
O sistema PDDE Interativo/SIMEC é o principal meio de comunicação entre as 

redes de ensino e o FNDE. Todas as ações referentes à execução do PNLD são 
executadas neste sistema. É nele que as escolas e secretarias de educação realizam 
a adesão ao PNLD, a escolha do livro didático, os pedidos de remanejamento, de 
reserva técnica e de doação. É nele também que são geradas as chaves de acesso 
para a distribuição do livro acessível em formato EPUB 3, entre outras ações.  

O sistema PDDE Interativo/SIMEC também é o canal de comunicação oficial 
entre o FNDE, as escolas e as redes de ensino. Não são mais enviadas cartas 
impressas. As informações sobre o Programa do Livro são encaminhadas para o e-
mail cadastrado no sistema. Os informes também são disponibilizados no portal do 
FNDE em https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-
livro/pnld/informe-pnld.  

Assim, é fundamental que as escolas atualizem seu cadastro no sistema PDDE 
Interativo/SIMEC. Devem estar sempre atualizadas as informações sobre e-mail, 
telefones e nomes de diretores. Atualizar o cadastro é fácil! Basta acessar a aba 
PDDE Interativo em www.pddeinterativo.mec.gov.br  
 
CONTROLE DA ENTREGA DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 

Informamos que os exemplares do Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático – PNLD – para o ano letivo de 2020 estão em fase final de distribuição pelos 
Correios. Isto posto, solicitamos às escolas que façam a conferência das encomendas 
recebidas antes de solicitarem reserva técnica ou remanejamento de livros.  

Enfatizamos que os livros do PNLD devem ser entregues aos alunos. Todavia, 
pedimos que as unidades escolares realizem o controle da entrega, por meio de 
planilhas, promovam a conscientização dos alunos para a conservação do livro 
didático durante todo o ano e informem a validade dos livros reutilizáveis 
distribuídos neste ano. 
CLIQUE AQUI para acessar a informação completa publicada no Boletim COPED nº 
2. 
 
AGRADECIMENTOS - I MOSTRA VIRTUAL DO PROJETO VIA ESCOLA 
 A Dirigente Regional de Ensino parabeniza todas as Unidades Escolares pela 
dedicação em promover ações para conscientização da segurança no trânsito, 
realizada na Semana Nacional do Trânsito no período de 18 a 25 de setembro de 
2019. Neste mesmo período, as Unidades Escolares tiveram oportunidade de 
participar com seus alunos, da I Mostra Virtual do Projeto Via Escola. Agradecemos 
em especial a EE Dr Francisco Glycério de Freitas, com a contribuição de frase, e a EE 
Prof Valdir Fernandes Pinto, com a contribuição do cartaz, representando a Diretoria 
de Ensino Região Leste 4. Para visualizar os representantes da nossa Diretoria e de 
outras, acesse o site https://www.educacao.sp.gov.br/semana-nacional-transito/.  
 
 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/informe-pnld
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/informe-pnld
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/informe-pnld
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/informe-pnld
http://www.pddeinterativo.mec.gov.br/
http://www.pddeinterativo.mec.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/3-informativo-pnld.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/3-informativo-pnld.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/semana-nacional-transito/
https://www.educacao.sp.gov.br/semana-nacional-transito/
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NOVOTEC EXPRESSO (CURSOS PRESENCIAIS) – INSCRIÇÕES ATÉ 09/02  
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.  

No Novotec Expresso, o estudante cursa as disciplinas durante um semestre 
letivo, no contraturno escolar, ou seja, fora do horário de suas aulas. O período de 
inscrições vai até dia 09 de fevereiro e a Diretoria de Ensino Região Leste 4 contam 
com várias escolas e cursos disponíveis. O início das aulas está previsto para o dia 2 
de março de 2020, nos 31 cursos que fazem parte do programa.   

Podem se inscrever, exclusivamente pelo site http://www.novotec.sp.gov.br/, 
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, inclusive matriculados 
no Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O curso, a instituição de ensino, o turno e 
demais informações estarão presentes no momento do cadastro.   
CLIQUE AQUI para acessar a relação de escolas, cursos e vagas da DE Leste 4. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner. 
 
DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DE 
LÍNGUA INGLESA NOS ESTADOS UNIDOS (PDPI) - INSCRIÇÕES ATÉ 14/02  

Estão abertas as inscrições até dia 14 de fevereiro para o Programa de 
Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos 
(PDPI), uma iniciativa da Diretoria de Relações Internacionais – DRI e a Diretoria de 
Formação de Professores da Educação Básica – DEB, em parceria com a Embaixada 
dos Estados Unidos da América no Brasil e com a Comissão Fulbright.  

O programa oferece um curso intensivo em universidade nos Estados Unidos, 
com atividades acadêmicas e culturais, para professores de língua inglesa da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública de São Paulo. Para participar é 
necessário ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar 
ministrando, no ato da inscrição e até a implementação da bolsa, aula de língua 
inglesa na rede pública estadual, municipal ou distrital de educação básica. Os cursos 
duram seis semanas, e o programa contempla vários benefícios.  

Para mais informações sobre o programa, assim como a inscrição, acesse o 
site https://fulbright.org.br/edital/pdpi-professores-de-inlges/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento 2020.   
 
BOLSA DE ESTUDOS PARA PESQUISAS NO JAPÃO (MEXT 2020) – ATÉ 21/02  

O Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão 
(MEXT) está com inscrições abertas até dia 21 de fevereiro para bolsa de estudos 
para realização de pesquisas, em universidades japonesas, com o objetivo de que os 
participantes aprofundem seus conhecimentos na área da Educação para aplicação 
em suas escolas no Brasil.  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/4-novotec-expresso-2020-1_vagas-leste-4.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/4-novotec-expresso-2020-1_vagas-leste-4.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/5-banner-novotec.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/5-banner-novotec.pdf
https://fulbright.org.br/edital/pdpi-professores-de-inlges/
https://fulbright.org.br/edital/pdpi-professores-de-inlges/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/6-edital_pdpi_30_2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/6-edital_pdpi_30_2019.pdf
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O Programa tem como público-alvo profissionais da Educação do Ensino 
Fundamental e/ou Ensino Médio. Dentre os requisitos, o candidato deve estar 
exercendo a função atualmente, ter até 34 anos, e ser fluente em língua japonesa 
ou inglesa. A bolsa tem duração de 1 ano e 6 meses, com início em outubro de 2020. 
E o bolsista terá como benefícios ajuda mensal de 143 mil ienes, passagem de ida e 
volta e isenção das taxas escolares.  

A inscrição é gratuita e pode ser feita presencialmente, até o dia 21/02, no 
Consulado Geral do Japão em São Paulo, ou via Correio, com data de postagem até 
17/02. O processo seletivo contará com exames escritos de línguas (02/03) e 
entrevista (04/03).  

Para mais informações, acesse o site do Consulado Geral do Japão em São 
Paulo https://www.sp.br.emb-
japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento  
 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO (USP) - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 Divulgamos o boletim de janeiro/fevereiro a respeito das atividades 
científicas, pedagógicas e culturais que acontecem na Universidade São Paulo: 

• Assessoria a instituições de saúde e educação pelo Centro Escola do Instituto de 
Psicologia (CEIP) – Mais informações: https://bit.ly/2vy9xrv; 

• Matemática - um outro olhar - Quando: 06 a 29 de março - Onde: Centro 
Universitário Maria Antônia - Mais informações: https://bit.ly/2RI5G3Q; 

• Programa de Visitas Monitoradas do IAG - Quando: o ano inteiro - Onde: Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - Mais informações: 
https://bit.ly/2U5FeTr; 

• Desenho Linguagem - Inscrições: 03 a 27 de fevereiro - Quando: 06 de março a 
06 de julho - sextas 18h - 20h - Onde: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 
Mais informações: https://bit.ly/36FIreT; 

• Coralusp - Inscrições: abertas até 31 de março - Locais dos ensaios e mais 
informações: https://bit.ly/2O9MNoq; 

• Podcasts do Jornal da USP - Veja todos os podcasts em https://bit.ly/3aS1INL. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim.  
 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/7-mext-japo-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/7-mext-japo-2020.pdf
https://bit.ly/2vy9xrv
https://bit.ly/2vy9xrv
https://bit.ly/2RI5G3Q
https://bit.ly/2RI5G3Q
https://bit.ly/2U5FeTr
https://bit.ly/2U5FeTr
https://bit.ly/36FIreT
https://bit.ly/36FIreT
https://bit.ly/2O9MNoq
https://bit.ly/2O9MNoq
https://bit.ly/3aS1INL
https://bit.ly/3aS1INL
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/8-dica-das-educadoras_46_jan_fev20.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/8-dica-das-educadoras_46_jan_fev20.pdf

