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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 08 de 11/03/2020  

   

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. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
SOLICITAÇÃO 
ESCOLAS INSCRITAS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 2020 

Solicitamos aos Diretores que respondam, até dia 16/03, o formulário 
abaixo, que visa coletar o quantitativo de escolas participantes da OBMEP 2020. 
Pedimos, neste momento, que todas as escolas de Anos Finais e Ensino Médio 
respondam (pois são público alvo da Olimpíada).  

Segue o link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cy
pMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzBNTExNWjVSRjBEVFJHM1JJNzlCUzFMRi4u.  

 Lembramos que as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) encerram dia 20 de março. 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). 
 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/1-cadastro-escolas-2020.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/1-cadastro-escolas-2020.doc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzBNTExNWjVSRjBEVFJHM1JJNzlCUzFMRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzBNTExNWjVSRjBEVFJHM1JJNzlCUzFMRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzBNTExNWjVSRjBEVFJHM1JJNzlCUzFMRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQzBNTExNWjVSRjBEVFJHM1JJNzlCUzFMRi4u
http://www.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/
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EXCEDENTES DE CADERNOS SP FAZ ESCOLA – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
 Solicitamos que as Unidades Escolares verifiquem a disponibilidade de 

remanejamento de exemplares de Cadernos SP Faz Escola (do Aluno) – Anos 
Finais e Ensino Médio - para a entrega no Núcleo Pedagógico. Esta solicitação se 
deve em razão da falta de Cadernos do Aluno em algumas escolas, portanto, 
todos os excedentes de todas as séries são aceitos. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSOS DO EDUCASP (USP) – INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13/03 

Estão abertas as inscrições do segundo módulo (2ª edição) dos cursos do 
Educa SP, uma iniciativa da Secretaria Estadual da Educação em parceria com a 
Universidade São Paulo (USP). As inscrições podem ser feitas pelo site abaixo e 
o prazo termina no dia 13 de março. 

O curso é destinado aos alunos das três séries do Ensino Médio 
matriculados nas escolas da rede estadual, inclusive as séries do EJA. Ao todo 
são 15 mil vagas disponíveis para dez opções de cursos em diversas áreas. São 
eles: astrobiologia; fotografia; programação de aplicativos e jogos; quero 
engenhar!; robótica; super tecnologias; negociações internacionais; lazers, luzes 
e cores; decifrando seu dinheiro; expedição literária: viagem pelas letras. 

O curso é dividido em 2h diárias de atividades, que reúnem videoaulas, 
estudo de material complementar e tarefas guiadas por tutores, que são alunos 
de graduação da USP. O programa também inclui pelo menos uma visita 
presencial do estudante ao campus da USP mais próximo de sua residência. 

Para se inscrever e obter mais informações sobre o programa e o curso, 
acesse o site https://www.fuvest.br/educasp-usp/.  
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA E MOSTRA 
BRASILEIRA DE FOGUETES – INSCRIÇÃO ATÉ 15/03  

As inscrições para a 23º edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) estão abertas até o dia 15 de março. Podem se inscrever 
escolas públicas e particulares. Organizada pela Sociedade Astronômica 
Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB), a OBA distribui cerca de 
50 mil medalhas por ano.  
 A olimpíada é dividida em quatro níveis – os três primeiros são para alunos 
do ensino fundamental e o quarto para os do ensino médio – e a prova, que 
acontece no dia 15 de maio, é composta por dez perguntas: sete de astronomia 
e três de astronáutica. Para ajudar na preparação dos estudantes, a OBA tem um 
aplicativo com vídeos, provas e gabaritos de edições anteriores.  
 Alunos da rede estadual de São Paulo podem lançar projetos para serem 
exibidos na 14ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), que acontece junto da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Para realizar a inscrição, é 

https://www.fuvest.br/educasp-usp/
https://www.fuvest.br/educasp-usp/
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preciso que escolas listem os projetos e enviem seguindo as instruções listadas 
no edital e site.  
 Para mais informações como inscrições, cronograma, regulamento e 
eventuais custos simbólicos da OBA, acesse o site http://www.oba.org.br/site/. 
Já para informações sobre a MOBFOG, acesse o site 
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&id
cat=29&subcat=.   
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento da OBA.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento MOBFOG.  
 
IV CONCURSO DE DESENHOS DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – INSCRIÇÕES ATÉ 15/03 

Estão abertas as inscrições, até dia 15/03/20, para o IV Concurso de 
Desenhos para Escolha da Identidade Visual da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia – Edição 2020, uma parceria do Museu Itinerante Ponto UFMG 
juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
do Governo Federal. Podem participar do concurso estudantes do Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio regularmente matriculados em 
escolas públicas e privadas de todo o Brasil. 

O concurso tem por objetivo selecionar e premiar o desenho que será 
utilizado para a criação da identidade visual da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2020 (SNCT 2020). O tema desta edição é “Inteligência Artificial: A 
Nova Fronteira da Ciência Brasileira”. 

O autor do trabalho vencedor será premiado com uma viagem a Brasília 
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para participar da Cerimônia 
de abertura do evento, com direito a um acompanhante. Além de receber 
certificado de participação e ter seu nome divulgado no site do MCTIC e em 
eventos relacionados às atividades da SNCT 2020. 

Para informações sobre o concurso, edital, modelo de desenho e 
inscrições, acesse o site http://snct.museu.cp.ufmg.br/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2020 – 
INSCRIÇÕES ATÉ 20/03 

Informamos que estarão abertas as inscrições para os Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo, categorias Mirim e Infantil 2020, até o dia 20 de março de 
2020. Os Ofícios, conforme os anexos, devem ser encaminhados via SP SEM 
PAPEL para a SEDUC34401, aos cuidados do Prof. Bruno - PCNP de Educação 
Física no Núcleo Pedagógico. Para mais informações, entrar em contato com o 
telefone 2082-9758. 
CLIQUE AQUI para acessar o Modelo de Inscrição. 

http://www.oba.org.br/site/
http://www.oba.org.br/site/
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idcat=29&subcat=
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idcat=29&subcat=
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idcat=29&subcat=
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idcat=29&subcat=
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/2-regulamento-da-oba-de-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/2-regulamento-da-oba-de-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/3-regulamento-da-mobfog-de-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/3-regulamento-da-mobfog-de-2020.pdf
http://snct.museu.cp.ufmg.br/
http://snct.museu.cp.ufmg.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/4-edital-concurso-de-selo-snct-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/4-edital-concurso-de-selo-snct-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/5-modelo-inscrio-infantil-mirim-2020.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/5-modelo-inscrio-infantil-mirim-2020.docx
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CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento 2020. 
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE REDAÇÃO DE CARTAS PARA JOVENS – 
INSCRIÇÃO ATÉ 20/03 

Estão abertas as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de 
Cartas para Jovens. A iniciativa acontece todo ano e é promovido pela União 
Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de melhorar 
a alfabetização através da arte epistolar. Podem participar estudantes de até 15 
anos de idade, da rede estadual e pública, previamente selecionados nas etapas 
nacionais. As escolas precisam selecionar, entre as redações de seus alunos, até 
duas melhores cartas para representá-las no concurso.  

Toda a participação é direta entre a escola e os Correios, assim, as 
despesas com a postagem fica a cargo da mesma. O período de inscrição e envio 
da redação vai até dia 20 de março de 2020. O tema deste ano é “Escreva uma 
mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos”. 

No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é 
desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase 
internacional – fica a cargo da UPU. A primeira melhor redação de cada estado 
segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A 
primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional. 

Para informações sobre as inscrições, modelo de redação, regulamento, 
contatos para as postagens e perguntas frequentes, acesse o site 
http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-
internacional-de-redacao-de-cartas. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
EXPOSIÇÃO “MATEMÁTICA: UM OUTRO OLHAR” (INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
E ESTATÍSTICA DA USP) - DIAS 05/03 A 28/03  

O Centro de Difusão e Ensino Matemática, do Instituto de Matemática e 
Estatística da USP organizou a exposição “Matemática: um outro olhar”, cujo 
visitante encontrará muitas atrações interativas que irão surpreender e desafiá-
lo. A programação será especial em 14/03, dia que acaba de ser declarado pela 
UNESCO como o Dia Internacional da Matemática. Em 2020, o “dia” será 
celebrado pela primeira vez e terá como tema «A Matemática está em toda a 
parte».  

A exposição “Matemática: um outro olhar” é gratuita e acontecerá de 05 
a 29/03 no Centro Universitário Maria Antônia (Rua Maria Antônia, 294 - Vila 
Buarque – São Paulo, SP). Para mais informações acesse o site 
http://matemateca.ime.usp.br/. 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/6-regulamento-jeesp-05-03-2020-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/6-regulamento-jeesp-05-03-2020-1.pdf
http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/7-regulamento-49concursocartasupu.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/7-regulamento-49concursocartasupu.pdf
http://matemateca.ime.usp.br/
http://matemateca.ime.usp.br/
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7ª EDIÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO 
(FECEESP) – INSCRIÇÕES ATÉ 22/06 

Está aberta a 7ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São 
Paulo (FeCEESP), que será parte integrante do Movimento Inova II. Nesta edição 
podem participar professores e estudantes matriculados do 6º ano do Ensino 
Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio. Os projetos devem ser inscritos nas 
Diretorias de Ensino em sua fase de seletiva regional e, os classificados, inscritos 
posteriormente na SEDUC para a fase de seletiva estadual.  

Poderão inscrever-se projetos nas categorias: Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Matemática, em duas subcategorias: Júnior (6º, 7 e 8º anos 
do EF) e Master (9º ano do EF e 1ª e 2ª séries do EM). Pedimos que a escola 
preencha e entregue os anexos contidos no Regulamento, para a Diretoria de 
Ensino (via protocolo), até a data de 22 de junho. 

Para consultar informações detalhadas e o cronograma, acesse o 
Regulamento da 7ª FeCEESP. Aproveite também para conhecer os projetos 
finalistas e os vencedores da última edição. Todos esses documentos podem ser 
acessados por meio do link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOP
vE1?usp=sharing (caso tenha dificuldades de acesso, copie e cole o link em seu 
navegador). 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
CAMPANHA ESTADUAL LEI MARIA DA PENHA EM TODAS ESCOLAS PAULISTAS 
– MÊS DE MARÇO 

Em 16 de janeiro de 2019, foi promulgada a lei estadual nº 16.926 que 
institui a “Campanha Estadual Maria da Penha” nas escolas públicas estaduais e 
particulares. Entre os objetivos da nova legislação, destacam-se os de contribuir 
para o conhecimento da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha, de 
impulsionar reflexões sobre o combate à violência contra mulher e feminicídio e 
do respeito aos direitos humanos para prevenir práticas de violência de gênero. 

A legislação indica que as ações devem ser realizadas em todas as escolas 
no mês de março, e podem ser desenvolvidas juntamente com a comemoração 
do “Dia Internacional da Mulher”. 

Para contribuir com essas ações, a Secretaria da Educação, em parceria 
com o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres 
(NUDEM) e a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, elaboraram 
um documento orientador com propostas de atividades que podem ser 
desenvolvidas pelos(as) docentes da rede estadual no Ensino Fundamental dos 
Anos Finais e no Ensino Médio. 

O documento está atento às competências e habilidades cognitivas, 
sociais, culturais e emocionais das/os estudantes paulistas, bem como ao 

https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/8-regulamento-feceesp-7-edio-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/8-regulamento-feceesp-7-edio-2020.pdf
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trabalho interdisciplinar e indicações dos temas contemporâneos transversais 
como direitos da criança e adolescente, educação em direitos humanos e saúde, 
vida familiar e social, relacionadas às dez competências gerais da BNCC, 
reiteradas pelo Currículo Paulista. 

Dessa maneira, temas como o dessa campanha relacionados com os 
quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser, podem estimular os/as estudantes, a realizarem 
escolhas a partir de pensamentos críticos orientados pelo conhecimento, e com 
capacidade de argumentação de suas reflexões, promovendo assim o 
protagonismo e autonomia, bem como a aplicação da Lei Maria da Penha e, 
principalmente contribuição para a garantia de aprendizagem. 
CLIQUE AQUI para acessar o Documento Orientador. 
 
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES: 
GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
E.E. JOÃO SARMENTO PIMENTEL 

A Direção da E.E. João Sarmento Pimentel informa que possui vaga para 
Gerente de Organização Escolar. Os interessados deverão entrar em contato 
com a direção da escola nos telefones: 2962-2292 / 2962-5205. 
 
PROFESSOR EVENTUAL 
EE CHIBATA MIYAKOSHI 

A Direção da E.E. Chibata Miyakoshi informa que possui 05 vagas para 
contrato de professor eventual, sendo: 02 vagas para Ensino Médio – período 
manhã, 02 vagas para Ensino Fundamental Anos Finais - período tarde, e 01 vaga 
para Ensino Médio - período noturno. A atribuição será dia 12/03/2020 às 9 
horas na Unidade Escolar. Trazer documento de identidade e comprovante de 
inscrição 2020. Informações no Tel. 2919.1657/2962.0115. 
EE A HEBRAICA 

A Direção da E.E. A Hebraica informa que possui 02 vagas para contratação 
de Professor Eventual - PEB I – Classe, sendo: 01 para o período da manhã e 01 
para o período da tarde. Trazer documento de identidade e comprovante de 
inscrição 2020. Informações no Tel. 2743-8212/2741-4690 
E.E. LOURENÇO ZANELATTI 

A Direção da E.E. Lourenço Zanelatti informa que possui 01 vaga para 
professor eventual no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio - 
disciplinas português ou matemática. A atribuição será no dia 12/03/2020 
(quinta-feira) às 16 horas na Unidade Escolar. Trazer documento de identidade 
e comprovante de inscrição 2020. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/9-documento-orientador-maria-da-penha.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/9-documento-orientador-maria-da-penha.pdf
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PROFESSOR COORDENADOR 
EE CHIBATA MIYAKOSHI 

A Direção da EE. Chibata Miyakoshi informa que possui 01 vaga para 
Professor Coordenador - Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Entrega de propostas: até 13/03/2020 
Informações com Diretor Sr. Damaceno nos fones: 2919.1657/2962.0115. 

EE PROF. ALFREDO ASHCAR 
A Direção da EE. Prof. Alfredo Ashcar informa que possui 01 vaga para 

Professor Coordenador - Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Entrega de propostas: de 12 e 13/03/2020 das 8 às 16 horas. 
Entrevista: 17/03/2020. 

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 


