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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 05 de 19/02/2020  

 

GABINETE 
REUNIÕES DE TRABALHO  
MMR CONSTRUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS 

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola e 01 Professor 
Coordenador para a Reunião de Trabalho, conforme grupos abaixo: 
Assunto: MMR – Construção do Plano de Melhorias  
Local: Anfiteatro Gênesis da DER Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
Data: 21/02/2020  
Horário: das 8 às 12 horas        

➢ Lina – Jorge Duprat – Zanelatti – Mignone 
➢ Albergaria – Infante – Marisa – Zalina – Olga 
➢ Luzia – Dom Camilo – Glycério – Ascânio 
➢ Jozineide – Nobreza – Barone - Parque Savoy - Dom Bernardo 
➢ Julieta Farão – Liberato – Didio – Victor 
➢ Jandyra – Julieta Bindo – Miguel Sansígolo – Valdir  
➢ Jocelyn – João Camargo – Inah – Victorio – Arthur 
➢ Fragoso – Paulo Lauro – Hebraica – Cunha Bueno 
➢ Exército – Ramacciotti – Amador – Antenor  

Data: 21/02/2020  
Horário: das 13h30 às 17h30        

➢ Adelino – Juta VI – Joaquín 
➢ Ashcar – Pedrosa – Afonso Penna – Sapopemba  
➢ Aroldo – Shiro – Emir  
➢ Orlandi – Hiroshima – Missionário 
➢ República – Walter Belian – Romeu 
➢ Ivo Bandoni – Jopeque – Octacilio – Astolfo 
➢ Jamil – Talarico – Baillot – Oswaldo Aranha – Ávila 
➢ João Sarmento – Wilfredo – São João 
➢ Maria Ferraz – Quintiliano – Kimako  
➢ Octávio – Rosolia – Menotti – Adelaide 
➢ Chibata – Pilar – Negreiros  



P á g i n a  | 2 

 

PEI – ESCOLAS HIBRIDAS 
A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola, PCNPs e os 

Supervisores de Ensino das 9 Escolas Hibridas de Período Integral de Ensino para a 
Reunião de Trabalho, conforme segue: 
Local: Anfiteatro Gênesis da DER Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde – 
SP.  
Data: 20/02/2020  
Horário:  9 horas   

➢ Adelaide – Inah – Jamil – Ramacciotti – Luzia – Sansígolo – Pilar – Romeu – 
Paulo Lauro. 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO  
COMISSÃO PROGRAMAS MEC 
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

Informamos que as escolas que receberam o repasse referente ao Programa 
Mais Alfabetização em dezembro de 2019, ou que tenham valores reprogramados 
para dar continuidade às atividades em 2020, deverão iniciar nos primeiros dias 
letivos do mês de março. Nesse momento, o SISTEMA CAED encontra-se aberto 
apenas para consulta, ou seja, as escolas poderão entrar na Plataforma do PDDE 
Interativo, clicar na Aba Mais Alfabetização, em seguida, clicar em Principal – 
Sistema de Monitoramento, com o login e a senha do gestor para consultar o 
número de turmas, alunos e Assistentes de Alfabetização que foram lançados. 
Esclarecemos que não é possível alterar ou atualizar os dados. Ocorrendo tal 
hipótese, deve haver o registro na ata de reunião do Conselho Escolar. A unidade 
escolar deve se organizar para verificar o montante recebido e calcular em quantos 
meses conseguirá custear o ressarcimento do professor Assistente de 
Alfabetização. Informamos que não há necessidade de compra de material ou 
realização das provas nesse momento. Informamos que, nos meses de abril e 
outubro, cujo calendário escolar prevê recesso, o Assistente de Alfabetização 
receberá integralmente, sem quebra de valores. 

As Unidades Escolares que iniciaram as atividades no mês de fevereiro 
deverão efetuar os registros em ata própria. 
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
NOVOTEC EXPRESSO – VAGAS REMANESCENTES 

Divulgamos que ainda existem alguns cursos do NOVOTEC EXPRESSO com 
vagas remanescentes para estudantes que não realizaram a inscrição anterior. Os 
alunos devem fazer o login com o e-mail/CPF cadastrados, para checar se há vagas 
e então matricular-se online. As matrículas para estas vagas foram abertas no dia 
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18/02, a partir das 10h. Lembramos, porém, que se tratam de poucas vagas e 
poucas opções de cursos e escolas. 

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.  
 
ALERTA – AÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A NOVA “BRINCADEIRA” 

Orientamos a toda equipe escolar para promover ações de prevenção na 
Unidade Escolar acerca de um novo desafio entre os jovens, que tem viralizado nas 
redes sociais e está preocupando a todos. A "brincadeira" chamada “quebra 
crânio" ou “roleta humana” acontece da seguinte forma: três pessoas ficam lado a 
lado e aquela que está no meio (desavisada) salta, enquanto os dois das pontas 
aplicam uma rasteira, causando a queda e a pessoa bate a cabeça no chão. Essa 
ação, muitas vezes realizada de maneira ingênua, pode causar acidentes graves e 
até a morte. Portanto, pedimos que haja ações de prevenção, junto à comunidade 
escolar, para alertar os perigos e informar quanto aos cuidados a serem adotados. 
Sugere-se que conversem com os alunos de modo a conscientizá-los do perigo que 
esta prática representa e suas consequências, podendo até ser considerado ato 
infracional ou crime. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES  
PROFESSORES QUE TIVERAM 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), pedimos 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, pedimos 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.   

http://www.novotec.sp.gov.br/
http://bit.ly/inovaprofessor2020
http://bit.ly/atualizaprofessor2020
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SOLICITAÇÃO 
LIVROS DIDÁTICOS PARA REMANEJAMENTO 

Solicitamos que as Unidades Escolares verifiquem a disponibilidade de 
remanejamento de alguns exemplares de livros didáticos para a Escola República 
da Nicarágua. A necessidade é a seguinte: 

✓ 10 livros didáticos de Língua Portuguesa – 6º ano – Coleção Tecendo 
Linguagens – Editora IBEP. 

Caso alguma Unidade Escolar possa fazer esse remanejamento, pedimos que a 
mesma entre em contato com a Escola Nicarágua (2019-1099/ 2919-5400) ou com 
o Núcleo Pedagógico. 
 
DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO NO CANADÁ – INSCRIÇÕES ATÉ 19/02 

O programa é promovido pelo Colleges and Institutes Canada – CICan e terá 
duração de 08 semanas. A grande programática inclui um curso básico de inglês e 
curso de formação para professores, voltado para gestão de sala de aula e 
aprendizagem centrada no aluno. Dentre os conteúdos abordados estão módulos 
temáticos que abordam a aprendizagem centrada no aluno e a gestão de sala de 
aula. 

A iniciativa faz parte do Acordo de Cooperação formalizado entre a Capes e 
o Colleges and Institutes Canada – CICan, e está sendo realizado em conjunto entre 
a Diretoria de Relações Internacionais – DRI e a Diretoria de Formação de 
Professores da Educação Básica – DEB. 

As inscrições para o Programa de Desenvolvimento Profissional de 
Professores da Educação Básica no Canadá estarão abertas até 19 de fevereiro de 
2020. O resultado final será publicado em abril e o embarque dos selecionados está 
previsto para junho do mesmo ano. 

Para mais informações como regulamento, inscrição, cronograma e modelos 
para declarações e projetos, acesse os sites https://www.capes.gov.br/36-
noticias/10116-professores-da-educacao-basica-tem-nova-oportunidade-no-
canada  e http://www.capes.gov.br/educacao-basica/cooperacao-
internacional/programa-de-desenvolvimento-de-profissionais-da-educacao-
basica-no-canada. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
BOLSAS DO FULBRIGHT DAI (PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA 
PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA) – INSCRIÇÕES ATÉ 26/02 

O Departamento de Estado dos Estados Unidos está com inscrições abertas 
para bolsas do Fulbright DAI – Programa de Aperfeiçoamento para Professores de 
Língua Inglesa. A iniciativa é voltada a professores efetivos de Língua Inglesa da 
rede pública estadual, proficientes na língua, com licenciatura em Língua Inglesa 
concluída após 31/12/2008. 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10116-professores-da-educacao-basica-tem-nova-oportunidade-no-canada
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10116-professores-da-educacao-basica-tem-nova-oportunidade-no-canada
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10116-professores-da-educacao-basica-tem-nova-oportunidade-no-canada
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/cooperacao-internacional/programa-de-desenvolvimento-de-profissionais-da-educacao-basica-no-canada
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/cooperacao-internacional/programa-de-desenvolvimento-de-profissionais-da-educacao-basica-no-canada
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/cooperacao-internacional/programa-de-desenvolvimento-de-profissionais-da-educacao-basica-no-canada
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/1-06012020-verso-final-edital-31-2019.pdf
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 As inscrições ficarão abertas até o dia 26 de fevereiro e podem ser feitas pelo 
Application Form:  
(http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/FY20%20F
ulbright%20DAI%20Application%20Writable.pdf). Os interessados deverão ler com 
atenção o Regulamento, para o envio de toda a documentação necessária no e-
mail: mdegan@professor.educacao.sp.gov.br , aos cuidados de Maria Fernanda 
Degan Bocafoli, até o dia 26/02. 

Ainda como pré-requisito, é necessário que o candidato tenha terminado o 
estágio probatório e possua no mínimo cinco anos de prática atuando como 
docente de Inglês, com no mínimo 50% do tempo da carga de trabalho em sala de 
aula, lecionando no Ensino Médio Regular. 

O objetivo do programa é fortalecer a excelência no ensino de Inglês, 
oferecendo aos intercambistas conhecimento mais aprofundado das melhores 
práticas em metodologias de ensino, planejamento de aula e uso de tecnologias 
em educação. Além de desenvolver relações produtivas e duradouras entre 
educadores e professores dos países participantes. 

O intercâmbio acontecerá entre janeiro e maio de 2021, em uma 
universidade no país norte-americano, incluindo também um estágio 
supervisionado em escola de Ensino Médio. Todas as despesas serão cobertas pelo 
Buerau of Educational and Cultural Affairs, como passagens de ida e volta, moradia, 
ajuda de custo para alimentação e visto americano. O resultado da primeira etapa 
será divulgado via e-mail aos professores inscritos, no dia 28/02. 

Para mais informações sobre regulamento, inscrição e etapas, acesse o site 
https://www.educacao.sp.gov.br/noticia/cursos-para-professores/inscricoes-
abertas-para-novo-programa-de-intercambio-para-professores/, e o site do 
Programa https://fulbright.org.br/. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o 
PCNP Sabino (2082-9774). 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
CLIQUE AQUI para acessar mais oportunidades da Instituição. 
 
12º CONGRESSO ICLOC DE PRÁTICAS NA SALA DE AULA – INSCRIÇÕES ATÉ 02/03 

O Congresso ICLOC de práticas na Sala de Aula é um espaço para discussão 
de ideias e ações cujo objetivo é o aprimoramento da educação no Brasil. As 
inscrições para apresentação de trabalhos terminam em 02 de março. O evento se 
realizará no dia 30 de maio de 2020, a partir das 8 horas, no Centro Universitário 
FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – Campus Liberdade - 
Avenida da Liberdade, 532 - Liberdade - São Paulo.  

Apresentar uma Comunicação Oral de sua autoria permitirá a você refletir 
sobre suas práticas, confirmar ou aperfeiçoar sua atuação e oportunizar a troca de 
ricas experiências com seus colegas. Cada Comunicação Oral contará com no 
máximo 25 minutos para sua apresentação.  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/FY20%20Fulbright%20DAI%20Application%20Writable.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/FY20%20Fulbright%20DAI%20Application%20Writable.pdf
mailto:mdegan@professor.educacao.sp.gov.br
https://www.educacao.sp.gov.br/noticia/cursos-para-professores/inscricoes-abertas-para-novo-programa-de-intercambio-para-professores/
https://www.educacao.sp.gov.br/noticia/cursos-para-professores/inscricoes-abertas-para-novo-programa-de-intercambio-para-professores/
https://fulbright.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/2-chamada-fulbright-dai-2020-2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/3-dai-oportunidades.pdf
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Para mais informações sobre o evento, inscrições e regulamento, acesse o 
site http://icloc.com.br/congressoicloc/. 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA (INSTITUTO BUTANTAN) – INSCRIÇÕES ATÉ 
10/03 

Estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB). 
Alunos da rede estadual matriculados no Ensino Médio poderão participar da 
competição, organizada pelo Instituto Butantan. A inscrição é gratuita e deve ser 
realizada até 10 de março por um professor responsável da escola (pública ou 
particular). 

A competição é realizada em três fases. Na última fase, os 16 melhores 
classificados poderão fazer uma capacitação prática intensiva em biologia 
molecular, bioquímica, bioinformática, botânica e zoologia nos laboratórios do 
Butantan, em São Paulo. Destes, 4 serão selecionados para a competição 
internacional e outros 4 para a ibero-americana. Haverá também distribuição de 
medalhas para 150 alunos e premiações especiais para a aluna melhor classificada 
e para o estudante de escola pública com melhor classificação. 

Vale lembrar que a Olimpíada também conta para o vestibular: os 
medalhistas poderão conquistar vagas em importantes universidades públicas, 
como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Federal de 
Itajubá (Unifei – MG). 

Para mais informações sobre inscrição, regulamento, cronograma e outros, 
acesse o site http://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/index. Lembramos que 
a participação em concurso é de responsabilidade da Unidade Escolar, do docente 
e/ou do estudante. 

 
12ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL – INSCRIÇÕES ATÉ 09/03 

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Olimpíada Nacional em 
História do Brasil (ONHB), projeto desenvolvido pelo Departamento de História da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O primeiro prazo para se cadastrar 
– com desconto – termina dia 9 de março. Já a segunda fase de inscrições segue 
até 24 de abril. 

Com um formato totalmente original, a Olimpíada de História é aberta para 
professores e alunos do 8º e 9º anos do ensino Fundamental e Ensino Médio de 
escolas públicas e particulares de todo país. Para participar, os interessados devem 
formar equipes compostas por um professor de História e três alunos. A 
competição conta com seis fases online – com duração de uma semana cada – além 
da final presencial realizada na Unicamp, em Campinas-SP. As provas começam no 
dia 4 de maio e seguem até 13 de junho. Já a grande final ocorre dias 15 e 16 de 
agosto. 

http://icloc.com.br/congressoicloc/
http://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/index
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Lembramos que se trata de um evento pago (1ª fase: R$38 e 2ª fase: R$58) 
e a prova final é presencial no campus da Unicamp. Caso a Unidade Escolar deseja 
participar, é de responsabilidade da mesma arcar com os custos de inscrição, 
transporte, refeição e/ou estadia. 

Para mais informações sobre inscrição, custos e regulamento, acesse o site 
https://www.olimpiadadehistoria.com.br/noticias/ler/170.  
 
III FÓRUM DE METODOLOGIAS ATIVAS – INSCRIÇÕES ATÉ 27/03 

Professores e servidores de toda a rede já podem se inscrever gratuitamente 
no III Fórum de Metodologias Ativas, que acontece no dia 13 de maio no Centro de 
Capacitação, em São Paulo. O evento é organizado pela Cesu – Unidade do Ensino 
Superior de Graduação do Centro Paula Souza e é todo gratuito. 

O evento tem o objetivo de estreitar relações entre o setor produtivo e a 
educação, que juntos podem contribuir para a formação de um profissional crítico, 
autônomo e participativo, capaz de promover o desenvolvimento da economia e 
da sociedade. Ao exercer essa ação de busca pelo conhecimento, eles trabalham 
em grupos e aprendem não apenas conteúdos, mas também desenvolvem 
habilidades socioemocionais. 

Esta terceira edição abre inscrições para participação como ouvinte e/ou 
submissão de relato de experiência. O prazo para submissões encerra-se no dia 27 
de março e para as inscrições como ouvinte em 12 de maio de 2020, ou até o limite 
das vagas disponíveis. 

Para mais informações como regulamento, inscrições e programação, acesse 
o site https://cesu.cps.sp.gov.br/forum-de-metodologias-ativas/.  
 
MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO UNIFESP 2021  

Informamos que as inscrições para a seleção ao Mestrado e Doutorado em 
Educação da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, para o ano 
letivo de 2021, estarão abertas no período de 02 a 30/03/2020. Ambos os 
processos seletivos possuem 5 linhas de pesquisas, que deverão ser verificadas no 
site e nos editais. 

Para mais informações sobre inscrição, linhas de pesquisa, edital, entre 
outros, acesse o site http://ppg.educacao.sites.unifesp.br/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital para o Mestrado. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital para o Doutorado. 
CONCURSO DE REDAÇÃO 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (USP) – 
INSCRIÇÕES ATÉ 30/04 

Estudantes do ensino fundamental (5º ao 9º ano) da rede pública estadual 
de São Paulo podem se inscrever, até o dia 30 de abril, no concurso de redação 200 
anos da Independência do Brasil. A premiação, que inclui computadores, tablets e 
notebooks, contempla não apenas os autores dos melhores textos, mas também 
seus professores e escolas. 

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/noticias/ler/170
https://cesu.cps.sp.gov.br/forum-de-metodologias-ativas/
http://ppg.educacao.sites.unifesp.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/4-edital-06_2019-ppge-mestrado-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/5-edital-07_2019-ppge-doutorado-2020.pdf
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Realizada pela USP com a parceria da FUVEST e da Secretaria Estadual da 
Educação de São Paulo, a iniciativa faz parte dos planos da Universidade de 
aumentar o grau de aproximação e interação com as escolas. 

Para mais informações como inscrição, regulamento e ficha de redação, 
acesse o site https://prceu.usp.br/noticia/concursomuseuipiranga/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
CLIQUE AQUI para acessar a Folha de Redação. 
 
COLMEIA - CLUBE DE LEITURA DA EFAPE  

Pensando em ampliar o compartilhamento de experiências literárias, que 
hoje acontece uma vez por mês no Clube de Leitura “Gato Preto”, a equipe 
CREMC/EFAPE idealizou o Colmeia. É uma nova oportunidade para o estudo 
cooperativo de textos consagrados na área da Educação, entre profissionais que 
estão diretamente ligados à formação. 

O primeiro encontro já tem data marcada, e acontecerá na EFAPE, na 
Biblioteca do CRE Mario Covas, no dia 25/03, às 9h30min. 

O autor do título escolhido para a estreia não poderia ser outro. Um dos 
maiores intelectuais do século XX, patrono da Educação Brasileira: Paulo Freire. E 
o livro será a “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa”, 
que apresenta uma reflexão sobre a relação entre educadores e educandos, a partir 
do desenvolvimento da autonomia, capacidade crítica e a valorização da cultura e 
conhecimentos empíricos de uns e outros. 

Os interessados em participar deverão fazer a leitura do título indicado, e 
comparecer no dia, horário e local combinados. Qualquer dúvida, entre em contato 
pelo e-mail: nucleodebibliotecacre@educacao.sp.gov.br. 
 
CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 
(CGU) – INSCRIÇÕES ATÉ 24/08 

Com o propósito de incentivar uma mudança de cultura na sociedade 
brasileira por meio da valorização da integridade, da honestidade, dos valores 
éticos e da cidadania, a Controladoria Geral da União abre inscrições para a 12º 
Edição do Concurso de Desenho e Redação da CGU. Podem participar professores 
e estudantes de Ensino Fundamental, Médio e Educação Jovens e Adultos – EJA. A 
inscrição e o envio dos trabalhos deverão ser realizados somente pela escola por 
meio do Sistema de Concursos, até o dia 24 de agosto de 2020. 

Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos podem 
concorrer com trabalhos do tipo "Desenho". Nas categorias de 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental, 1º ao 3º do ensino médio, incluindo a modalidade de 
educação de jovens e adultos (EJA), os alunos podem participar com trabalhos do 
tipo "Redação". As escolas também podem participar na categoria Escola-Cidadã, 
com trabalho do tipo "Plano de Mobilização". 

https://prceu.usp.br/noticia/concursomuseuipiranga/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/6-edital-concurso-de-redacao-museu-ipiranga.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/7-folha-de-redacao-2-1.pdf
mailto:nucleodebibliotecacre@educacao.sp.gov.br
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Para mais informações sobre inscrição, regulamento e material de apoio, 
acesse o site https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
SEMANA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI 

Informamos que, do dia 10 a 14 de fevereiro, a Secretaria da Saúde 
promoveu a primeira Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti de 
2020, voltada a intensificar as atividades de vigilância e controle do mosquito e 
diminuir a incidência das arboviroses. 

A mobilização contra o Aedes aegypti deve ser constantemente realizada nas 
escolas ao longo do ano letivo e não somente em períodos específicos. No contexto 
escolar, as ações de mobilização representam oportunidades para desencadear, 
ampliar ou fortalecer a abordagem do assunto e incrementar a realização de ações 
preventivas, por exemplo: 

▪ Abordagem do tema na programação curricular; 
▪ Realização de ações preventivas envolvendo estudantes e comunidade 

escolar, 
▪ Principalmente a eliminação de criadouros do mosquito; 
▪ Orientação sobre os sintomas das doenças; 
▪ Orientação para a procura da Unidade Básica de Saúde em caso de 

aparecimento dos sintomas de dengue, Chikungunya e Zika Vírus; 
▪ Articulação com as Regionais da Superintendência de Controle de Endemias 

– SUCEN, com o intuito de buscar orientação sobre descartes adequados e 
eliminação de eventuais criadouros de mosquito. 

A seguir algumas orientações, encaminhados pela Secretaria da Saúde, para 
serem disponibilizadas a todos na comunidade escolar: 

✓ Fechar a caixa-d’água e realizar limpeza regularmente; 
✓ Manter o lixo e material para reciclagem em saco fechado e local coberto; 
✓ Usar pratos com encaixe perfeito ou areia em vasos de plantas; 
✓ Descartar pneus em postos de coleta; 
✓ Recolher objetos que acumulam água parada, como potes e garrafas. 

 
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES: 
ZELADORIA  
EE PROF. OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO 

A Direção da EE Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello informa que possui 
vaga para Zeladoria. Os interessados deverão entrar em contato com a direção da 
escola nos telefones: 2743-3324 / 2741-4314. 
 
 

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/8-edital-12o-cdr-2020.pdf
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GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
EE PROFA. MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

A Direção da EE Profa. Maria de Lourdes Rosário Negreiros informa que 
possui vaga para Gerente de Organização Escolar. Os interessados deverão entrar 
em contato com a direção da escola nos telefones: 2721-2924 / 2721-4574. 
 
PROFESSOR ACD 
EE PROFA. JULIETA FARÃO 

A Direção da escola EE Profa. Julieta Farão informa que possui 01 turma de 
ACD para atribuição. A atribuição será dia 21/02/2020 (sexta-feira) às 14 horas na 
unidade escolar. Informações no Tel. 2704-1804 
 
PROFESSOR EVENTUAL 
E.E. CHIBATA MIYAKOSHI 

A Direção da E.E. Chibata Miyakoshi informa que possui 06 vagas para 
contrato de professor eventual, sendo 02 vagas por período. A atribuição será dia 
20/02/2020 às 9h30min na Unidade Escolar. Trazer comprovante de inscrição 
2020. 
EE EXÉRCITO BRASILEIRO 

A Direção da escola EE Exército Brasileiro informa que possui vagas para 
professor eventual nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os 
interessados deverão entrar em contato com a direção da escola no telefone 2046-
4965 / 2280-3330. 
E.E. CIDADE DE HIROSHIMA 

A Direção da E.E. Cidade de Hiroshima informa que possui vagas para 
professor eventual. A atribuição será dia 03/03/2020 às 10h30min na Unidade 
Escolar. Trazer comprovante de inscrição 2020. 
E.E. JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO 

A Direção da E.E. Jozineide Pereira Gaudino informa que possui 05 vagas para 
contrato de professor eventual, sendo: 02 vagas para Ensino Fundamental Anos 
Iniciais no período da tarde e 03 vagas para Ensino Fundamental Anos Finais e 
Médio no período da manhã. A atribuição será dia 27/02/2020 às 11 horas na 
Unidade Escolar. Trazer comprovante de inscrição 2020. Informações no Tel. 2748-
9464 / 2748-6421. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 


