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CIRCULAR Nº 07 de 04/03/2020  

 

 

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2020 

Solicitamos aos Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar que 
preencham o CADASTRO de atualização da Unidade Escolar e encaminhem à 
Assessoria do Gabinete, no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
CLIQUE AQUI para acessar o formulário. 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO  
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL (PEI) - CREDENCIAMENTO 2020 

Solicitamos comunicar os docentes que se encontra aberta a inscrição 
para credenciamento do Programa Ensino Integral (PEI) para DOCENTES 
Categoria O (contrato ativo), Categoria F e Efetivos. 
Período: de 02 a 05-03-2020. 
Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 16 h. 
Local para inscrição: Núcleo Pedagógico - Rua Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
 A relação de documentação está disponível em 
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/pei-programa-de-ensino-integral/, ou nos 
anexos abaixo. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Participação. 
CLIQUE AQUI para acessar a Atividade de Sala de Aula. 
 
 

 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/1-cadastro-escolas-2020.doc
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/pei-programa-de-ensino-integral/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/2-pei-urgente_5a-edio.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/3-modelo-termo-de-participacao-1-pei.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/4-atividade-de-sala-de-aula_credenciamento-2020_anos-finais-e-em-.docx
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL A PROFESSORES (ORQUESTRA 
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO) – INSCRIÇÕES ATÉ 06/03 

Informamos que os professores da rede estadual de São Paulo do ensino 
fundamental e médio podem se inscrever para o programa de formação musical 
chamado Descubra a Orquestra, promovido pela Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo (Osesp).  

As inscrições poderão ser feitas até dia 6/3 (sexta-feira), por meio do site 
da Osesp (http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=insc
revasuaescola). O processo seletivo ocorre a cada semestre e nesta edição serão 
oferecidas 200 vagas. O resultado será divulgado até o dia 12 de março, às 18h. 

Os professores contemplados vão participar de uma formação que 
ocorrerá em três módulos presenciais, com aulas aos sábados das 8h às 16h. Os 
cursos começam ainda neste mês de março e terminam em junho. Para 
participar o docente não precisa necessariamente ter conhecimento musical. O 
objetivo é que a partir da formação ele estenda o conteúdo para a sala de aula. 
O programa também é aberto a professores das redes municipal, particular, 
além de instituições beneficentes com alunos cursando a partir do 1º ano do 
ensino fundamental. 

Para mais informações acesse o site 
http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=inscrevasuaescola.  

 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 
2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 20/03   

Informamos que até dia 20 de março as escolas podem se inscrever na 16ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A ficha de 
inscrição deverá ser preenchida pelas escolas apenas na página da olimpíada: 
http://www.obmep.org.br/. As provas da 1ª fase serão realizadas em 26/05. Em 
caso de dúvidas, contatar as PCNPs Teresinha (2082-9772) ou Camila (2082-
9773). 
 
“SEMANA D” DA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 

A Semana D de ações de prevenção ao coronavírus teve início dia 02 e vai 
até o dia 06 de março. As escolas estão convidadas a realizar uma semana de 
atividades, com palestras de especialistas, dicas de higiene e cuidados, entre 
outras informações e esclarecimentos para a comunidade escolar.  

Assista o vídeo da Secretaria da Educação sobre as principais prevenções 
a serem realizadas (https://youtu.be/KFhmddfzm5Q) e acesse o site 
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/ que contém um guia de prevenção 
oficial, para ser multiplicado para todos da comunidade escolar. 

http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=inscrevasuaescola
http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=inscrevasuaescola
http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=inscrevasuaescola
https://youtu.be/KFhmddfzm5Q
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO (USP) - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
 Divulgamos o boletim de fevereiro/março a respeito das atividades 
científicas, pedagógicas e culturais que acontecem na Universidade São Paulo: 

• VI Mostra de Estágios FEUSP - Quando: 10 e 11 de março - Onde: Auditório 
da FEUSP - Mais informações: https://bit.ly/399B8y7; 

• Escolarização e Deficiência Intelectual - Inscrições on line: 09 a 15 de 
março - Quando: 16 de março - Onde: Auditório da Faculdade de Educação 
- Mais informações: bit.ly/39986yD; 

• Ensino de Estatística: atividades e recursos multimídia - Quando: 04 de 
abril - Onde: Instituto de Matemática e Estatística - Inscrições e mais 
informações: https://bit.ly/2vp9v5C; 

• Ateliê de artes para crianças - Inscrições presenciais 02 de março a 04 de 
abril - Quando: 15 de abril a 01 de julho - Mais informações: 
https://bit.ly/2PAPZKq;  

• Oficina de mangá: teoria e prática - criação de personagens - Inscrições on 
line: 02 a 05 de março - Quando: 07 de março a 23 de maio - sábados 9h 
às 12h - Mais informações: https://bit.ly/3cmgWeH;  

• Reconhecimento do céu - Inscrições on line: 02 a 20 de março - Quando: 
02 a 30 de abril - quintas 17h às 20h - Mais informações: 
https://bit.ly/39bWIC4. 

CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS (USP) 
 Divulgamos o boletim de março a respeito das atividades científicas, 
pedagógicas e culturais que acontecem no IEA da Universidade de São Paulo: 

• Chapa candidata à direção do IEA apresenta proposta de programa de 
gestão – 06/03; 

• Em ano eleitoral, BrCidades lança agenda com propostas para governos e 
sociedade civil – 9/03; 

• Encontro trata da luta antiamianto, exemplo de mobilização em defesa da 
saúde do trabalhador – 11/03; 

• Economistas discutem reforma tributária e seu impacto na redução das 
desigualdades – 18/03; 

• Historiadora da ciência discute o pensamento de Lamarck sobre a 
evolução – 20/03; 

• IEA expõe réplicas de fósseis em instalação sobre evolução humana; 

• Ubias escolhe "Diálogo" como tema de 2020. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
 

https://bit.ly/399B8y7
https://bit.ly/2vp9v5C
https://bit.ly/2PAPZKq
https://bit.ly/3cmgWeH
https://bit.ly/39bWIC4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/5-dica-das-educadoras_47_fev_mar20.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/6-iea-usp-edio-282.pdf
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OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES: 
PROFESSOR EVENTUAL 
EE EXÉRCITO BRASILEIRO 

A Direção da escola EE Exército Brasileiro informa que possui 01 vaga para 
professor eventual de Matemática, períodos manhã e tarde. Os interessados 
deverão entrar em contato com a direção da escola no telefone 2046-4965 / 
2280-3330. 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 


