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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar. 
 
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais 
da educação, pais, alunos e comunidade em geral.  Nela todas as informações, orientações e 
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terças-
feiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos 
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas 
circulares. Contamos com vocês e esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas 
escolas. 

Elaine Hernandes 
Dirigente de Ensino     

 

 
 

 
CRONOGRAMA GERAL : 
 
Senhores Diretores, reiteramos o cronograma das ações de fevereiro 2020: 
 

Inscrições OBMEP Até 20/03/2020 

Eleição do Grêmio Estudantil          Até 06/04/2020 

 
 
PRÓXIMOS PASSOS - PLANO DE MELHORIA - MMR_2020: 
 
Senhores Diretores  
 

Para homologação dos Planos de Melhoria das Unidades Escolares seguiremos o seguinte 
cronograma: 
 

Data(s) Atividade(s) 

Em 09/03/2020  
(segunda-feira) 

Supervisores com o Comitê Regional do MMR farão a análise dos Planos 
por meio das Planilhas de EXCEL  

Dias 10, 11 e 
12/03/2020 

Devolutiva dos Planos de Melhoria realizada pelos Supervisores (por e-
mail) indicando pontos de melhoria, correções, adequações 

Dia 13/03/2020 
(sexta-feira) 

As Unidades Escolares deverão realizar as correções, adequações, 
inclusões nos Planos de Melhoria a partir da devolutiva dos supervisores 
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 e REENVIAR as planilhas com as alterações ATÉ as 18h do dia 13/03/2020 

Em 16/03/2020  
(segunda-feira) 

Supervisores com o Comitê Regional do MMR farão a nova análise dos 
Planos de Melhoria por meio das Planilhas de EXCEL e devolutiva FINAL 

Dias 17 e 
18/03/2020 

As Unidades Escolares DEVERÃO DIGITAR na SED as causas raiz e o Plano 
de Melhoria. 

Dias 19 e 
20/03/2020 

Homologação dos Planos de Melhoria das Escolas pelo Supervisor e 
Dirigente. 

 
 
PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – ESTABILIDADE – DOCENTES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO: 
 
Srs. Diretores 
 

A Equipe de Comissão de Estágio Probatório da Diretoria de Ensino Região Leste 3, orienta que os 
professores devem tomar ciência de todos os anexos do Estágio Probatório, inclusive após 
finalização do processo pela Diretoria de Ensino (anexos VI, VII e VIII) no sistema, garantindo assim a 
publicação em Diário Oficial. 
 

 
COMUNICADO CONVIVA – PLANO DE MELHORIA DA CONVIVENCIA ESCOLAR – MMCE – PAUTAS 
FORMATIVAS: 
 
Senhores Diretores, Vice-Diretores, PMEC, Professores Coordenadores: 
 
Reiteramos que em breve será disponibilizado o resultado da Pesquisa CLIMA ESCOLAR que irá 
subsidiar, juntamente com os dados do PLACON, a elaboração do PLANO DE MELHORIA DA 
CONVIVENCIA ESCOLAR das escolas estaduais. 
 
Destacamos ainda a importância de as Equipes Gestoras acessarem o site do CONVIVA em especial 
os materiais disponíveis para formação entre eles diversas pautas formativas. 
 

 
 
 
COMUNICADO CONVIVA -  HOTLINE SEDUC SP e POLÍCIA MILITAR: 
 
Senhores Diretores, segue Comunicado do CONVIVA 

 
COMUNICADO CONVIVA SP nº 04/2020 

03/03/2020 
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Assunto: Hotline – Seduc SP e Polícia Militar - Padronização de procedimento para contato com os 
Centros de Operações da Polícia Militar (COPOM) 
  
Prezados Srs. Gestores de Escola, 

O CONVIVA SP, juntamente com a Polícia Militar, através do GISPEC – Gabinete Integrado do 
Sistema de Proteção Escolar disponibiliza a todas as Unidades Escolares a Hotline. 

Trata-se de uma linha direta com o Centro de Operação Militar (COPOM) e se presta a agilizar o 
atendimento emergencial em Escolas Estaduais. 
            Foi encaminhado para o e-mail das escolas, listagem com o nome da escola e sua 
respectiva Hotline.  A seguir, procedimentos a serem adotados para utilização deste canal: 

  

• Ao acionar a hotline, preferencialmente, por meio do Diretor ou Vice-Diretor devem ser 
informados os seguintes dados: 

- Identificação pessoal e profissional; 
- Informação de que já foi acionado o 190; 
- Relato dos fatos com a maior riqueza de detalhes possível; 
- Informar que se trata de um contato por meio da hotline da Secretaria de Estado de Educação. 
  
      Cabe ressaltar que, independentemente da hotline, o telefone principal de contato com a Polícia 
Militar será sempre o 190 e 193 para contato com o Corpo de Bombeiros. Esta informação deve ser 
padronizada com todos os educadores e funcionários da Escola. 

  
 

COMUNICADO CONVIVA – VIDEOMONITORAMENTO: 
 
Senhores Diretores, reiteramos as orientações contidas no Comunicado CONVIVA, enviado por e-
mail às escolas: 
 

COMUNICADO CONJUNTO nº 03/2020 
CONVIVA SP / CITEM 

   
ASSUNTO: Videomonitoramento nas Unidades Escolares 
INTERESSADO: Diretorias de Ensino, Núcleos de Tecnologia (NIT) e Unidades Escolares. 
  
            Tendo em vista, 
I - as diretrizes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por intermédio do Programa CONVIVA SP, 
instituído pela Res SE 48/2019, que prevê em seu artigo 2º Item IV a dimensão “Segurança Escolar”: 

• Segurança Escolar: projetos e ações que prioritariamente zelem pela integridade física dos 
alunos, servidores da rede estadual de ensino e da comunidade escolar, bem como pela 
conservação e proteção do patrimônio escolar. 

            
II - a importância do espelhamento dos equipamentos no COI (Centro de Operações Integradas) - principal 
centro de planejamento de operações integradas do Estado, é o órgão responsável por realizar a integração 
entre as Forças de Segurança Pública e as demais estruturas do Estado, do Governo Federal, dos Municípios e 
da iniciativa privada, com foco no planejamento e na execução de operações interagências, visando a 
preservação da ordem pública e as ações de proteção e defesa civil. Nele, a sala de crises estadual pode ser 
utilizada por órgãos públicos quando da necessidade de gestão de operações complexas, bem como as 15 
agências ali instaladas trabalham em sinergia para administrar crises e ocorrências de gravidade em todo o 
Estado, bem como integração nacional, se necessário; e a Secretaria de Estado da Educação faz parte deste 
centro monitorando as unidades escolares. 

 O CONVIVA SP conjuntamente com o DEPEC, encaminha orientações técnicas relativas à padronização de 
instalação e configuração dos serviços de videomonitoramento* adquiridos pelas unidades escolares através 
de verba própria ou verba PDDE. 
  
Prezados(as) Diretores(as) do NIT e Diretores de Escola, 
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É imprescindível que, para a adequada instalação dos referido equipamentos, sejam adotadas as seguintes 
ações/providências: 
  
- O DVR deve ser instalado, preferencialmente, na porta 2 do switch Intragov (rack principal). Caso não seja 
possível conectar nesta porta 2 ou mesmo neste switch principal, é importante identificar o cabo de rede com 
etiqueta que conste a informação de que se trata da ligação do DVR. 
- Devido à escassez de endereçamento IP e pontos de redes disponíveis nas escolas, as câmeras deverão estar 
ligadas diretamente no DVR. 
- O DVR deverá ser configurado com IP fixo. As configurações de rede da sua escola para o DVR são: 
IP ADM: (planilha com o NIT) 
IP PED: (planilha com o NIT) 
MÁSCARA: (planilha com o NIT) 
GATEWAY: (planilha com o NIT) 
DNS: (planilha com o NIT) 
DNS SECUNDÁRIO: (planilha com o NIT) 
- O DVR deverá ser conectado, preferencialmente, na rede Administrativa. Caso não seja possível, poderá ser 
conectado na rede pedagógica, no entanto, vale ressaltar que as máquinas do laboratório de informática 
terão acesso ao DVR. Neste caso, se algum aluno possuir o usuário e senha, conseguirá ter acesso às imagens 
e as configurações do DVR. 
- O DVR deverá ser configurado com IP fixo. Este IP será disponibilizado pela equipe do CONVIVA SP. 
- Fica sob a responsabilidade da Escola (em especial do Diretor(a)) a instalação, o suporte, a manutenção e a 
garantia desses equipamentos. 
- Caso a escola adquira uma solução de alarme, este deverá seguir as mesmas orientações da instalação do 
DVR, salvo em relação a porta do switch que, se possível, deverá, ser conectado na porta 1 do switch 
Intragov. 
- Após a instalação e configuração do DVR, a escola deverá entrar em contato com a equipe do CONVIVA SP 
para que o acesso ao DVR seja validado. 
- O acesso as imagens das câmeras serão permitidas a partir da rede da própria escola e a partir da equipe do 
CONVIVA SP. 
- No caso de dúvidas a escola deverá entrar em contato com a equipe do CONVIVA SP no telefone 2075-4370. 
- Após contato com a equipe CONVIVA SP, se ainda houver dúvidas, o NIT poderá ser acionado. 
- Tutorial anexo para a configuração do DVR. 
  
 * As imagens captadas por câmeras de videomonitoramento são protegidas nos termos da Lei nº 10.406 de 
10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Deve-se atentar, também, especialmente com relação à 
divulgação de imagens dos sistemas de videomonitoramento escolar, o previsto na Lei 13. 869, de 5 de 
setembro de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade. Qualquer divulgação de imagens escolares 
para outras instituições deverá ser legalmente solicitada e ter expressa autorização da SEDUC. 
   
Atenciosamente, 
  

CONVIVA SP – Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar 
DETEC - Departamento de Tecnologia de Sistemas 

CITEM - Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula 

 
 
CLIQUE AQUI para acessar Orientações para configuração do videomonitoramento. 
 
 
RECEBIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO JUDICIAL: 
 
Senhores Diretores  
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/orientao-de-configurao-do-videomonitoramento-para-espelhamento.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/orientao-de-configurao-do-videomonitoramento-para-espelhamento.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/orientao-de-configurao-do-videomonitoramento-para-espelhamento.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/orientao-de-configurao-do-videomonitoramento-para-espelhamento.pdf
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Lembramos que ao receber qualquer comunicação/notificação judicial relativa à MANDADO DE 
SEGURANÇA a Unidade Escolar deverá encaminhar o referido documento à Assistência Técnica da 
Diretoria de Ensino no prazo máximo de 24 horas, juntamente com as informações pertinentes, 
tendo em vista que o expediente é encaminhado à Consultoria Jurídica da Pasta para elaboração de 
resposta tempestiva ao Tribunal de Justiça.  
Ressaltamos que o MANDADO DE SEGURANÇA deverá estar datado, assinado e carimbado pelo 
servidor que o recebeu. Ainda, é importante destacar que a Unidade Escolar deverá atentar-se 
quanto ao deferimento de liminar, a fim de adotar todas as providências necessárias ao 
cumprimento da ordem dentro do prazo determinado pelo juiz.  
Solicitamos que os procedimentos indicados acima sejam divulgados a todos da equipe gestora, 
bem como aos GOE’s e AOE’s. Assistência Técnica Diretoria de Ensino Região Leste 3. 
 
NOVO EMAIL OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR SAPOPEMBA: 
  
Senhores Diretores, retransmitimos comunicado do CT de Sapopemba 
 

Segue novo e-email Oficial do CT Sapopemba 
e-mail ctsapopemba@prefeitura.sp.gov.br 
 
Favor direcionar todos emails para este endereço e  
desconsiderar o email conselhotutelarsapopemba@yahoo.com.br,  
pois o mesmo será desativado em 90 dias. 
 

 
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
 
ORIENTAÇÕES PARA ALTERAÇÃO DE CICLO DE PROFESSOR COORDENADOR: 
  
Senhores Diretores de Escola, Vice-Diretores e GOEs  
  
Reiteramos a informação sobre os procedimentos para alteração de ciclo de Professor 
Coordenador. Esclarecemos que os casos que se referem apenas ao ano de 2019, deverão ser 
informados, através de Ofício, para providenciarmos a publicação o mais urgente possível para 
sanar pendências. Atentar para o módulo da unidade escolar, conforme cadastro de escola (JCAA). 
 
 Encaminhar a esta Diretoria de Ensino o seguinte expediente para a Alteração de Ciclo de Professor 
Coordenador via São Paulo/Sem Papel: 
  
1. Ata da unidade escolar com a aprovação da alteração de segmento. (Deve constar a assinatura da 
Direção, PC e Supervisor de Ensino). 
 
2. Ofício da unidade escolar com solicitação da alteração com justificativa do porquê da alteração, 
também deverá constar a quantidade de classes por ciclo e a partir de quanto é a alteração. 
 

 
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

mailto:ctsapopemba@prefeitura.sp.gov.br
mailto:ctsapopemba@prefeitura.sp.gov.br
mailto:conselhotutelarsapopemba@yahoo.com.br
mailto:conselhotutelarsapopemba@yahoo.com.br
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PDDEWEB: 

 
Informamos que todas as unidades escolares devem acessar a plataforma PDDEWeb para 
atualização cadastral, o mesmo é obrigatório para ter direito a receber os recursos oriundos do 
Governo Federal.  
Os repasses dos diversos programas devem ocorrer já a partir do mês de março, portanto, o quanto 
antes a escola preencher as informações, mais rápido ela receberá.  
 
Para auxiliar nessa demanda, segue um tutorial. Para maiores informações entrar em contato no 
seguinte e-mail: programasmec@educacao.sp.gov.br 
 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial Cadastro PDDEWEB 

 

COMUNICADO REDE DE SUPRIMENTOS: 

 

Senhores Diretores, Vice-Diretores e GOEs: 

 

Segue Comunicado FDE/SEDUC 

 
COMUNICADO FDE/SEDUC Nº 004/2020 

ASSUNTO: REDE DE SUPRIMENTOS 
  
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores de CAF e Diretores de Escolas. 
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, através da Gerência de Suprimentos e Serviços - 
GSS, informa que: 
1. Devido às impugnações pelo Tribunal de Contas do Estado, nos Editais de Higiene e Limpeza em 
16/10, Papelaria em 05/12/2019, e devido ao término da vigência da ata de informática em 20/02/2020, 
informamos que estas três famílias não estarão disponíveis para compras no mês de Março. 
  

2. Para que as Unidades Escolares não fiquem desabastecidas, a SEDUC, excepcionalmente, liberou via 
PDDE Estadual, a aquisição dos itens pertencentes a estas três famílias neste mês de Março. 
  
3. O site da rede de suprimentos ficará aberto para aquisições dos produtos de gêneros 
alimentícios conforme tabela abaixo: 
  

ABERTURA DA REDE 
  

                      PERÍODO DE COMPRAS 

   

LOTE/POLO 
PERÍODO DOS 
PEDIDOS 

  

Março/2020     

Lote 1, 2, - Polos 1, 2 e 3 09 à 13/03/2020   

Lote 1A, 2A, - Polos 4 , 5B e 6 16 à 20/03/2020   

Polo: 5A, 7, 8 e 9 23 à 27/03/2020   

  
  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/passo-a-passo-pddeweb-cadastro-pdde.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/passo-a-passo-pddeweb-cadastro-pdde.pdf
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PROJETOS DA PASTA 

CAMPANHA ESTADUAL LEI MARIA DA PENHA EM TODAS ESCOLAS PAULISTAS: 

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”.  
 
É necessário que as Diretorias de Ensino, através das interlocuções de Diversidade e Gênero, tragam 
subsídios para que as equipes escolares possam contribuir com o debate em sala de aula, 
encarando o tema sem tabu e contribuindo com a prevenção às violências domésticas e familiares a 
partir da legislação que se refere à Lei Maria da Penha (lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006).  
 
Para contribuir com essas ações, o Centro de Inclusão Educacional (CINC), do Departamento de 
Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado (DEMOD) e da Coordenadoria Pedagógica 
(COPED) da Secretaria da Educação (SEDUC), 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 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 
 
LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015 - INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À 
INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING): 
 
Senhores Diretores, Vice-Diretores, Professores Coordenadores e PMEC: 
 
Reiteramos as orientações de que, conforme Lei nº 13.185/2015 é dever do estabelecimento de 
ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, 
diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática ( bullying ).  

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/documento-orientador-maria-da-penha.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/documento-orientador-maria-da-penha.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
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 Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1º da referida legislação : 

I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática ( bullying ) em toda a sociedade; 
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, 

prevenção, orientação e solução do problema; 
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da 

identificação de vítimas e agressores; 
V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de 

identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de 

uma cultura de paz e tolerância mútua; 
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 

instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de 
comportamento hostil; 

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, 
com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática ( bullying ), ou constrangimento 
físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e 
de comunidade escolar. 
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 
CADFORMAÇÃO E PAUTAS FORMATIVAS: 
 
Senhores Diretores , Vice-Diretores e Professores Coordenadores 
 
Segue Boletins referentes as organizações de ATPCs, registros no CADFORMAÇÃO e disponibilização 
de Pautas: 
 
CLIQUE AQUI para acessar os boletins. 
Obs.: Para acessar o anexo 1, clique aqui e para acessar o anexo 2, clique aqui.     
 
 
 
PRÊMIO INSPIRAÇÃO 2020: 

 
Senhores Diretores, Vice-Diretores, Professores Coordenadores 
 

Em breve estaremos orientando as escolas para participação no PRÊMIO INSPIRAÇÃO 2020. Prazo 
para apresentação dos trabalhos – MAIO 2020. Segue orientações iniciais: 
 
 
 
 
 

Objetivo geral: reconhecer boas práticas pedagógicas do desenvolvimento intencional de 
competências socioemocionais, que se configuram pelo planejamento, desenvolvimento e 
avaliação de uma Situação de Aprendizagem, mediada pelo professor sobre quaisquer 
componentes curriculares da matriz curricular. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/boletim_cadformacao_n3_2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/boletim_cadformacao_n3_2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/boletim_cadformacao_n3_2020_anexo1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/boletim_cadformacao_n3_2020_anexo1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/boletim_cadformacao_n3_2020_anexo2.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/03/boletim_cadformacao_n3_2020_anexo2.pdf


 
PÁGINA 9 CIRCULAR  337 – 09 DE MARÇO DE 2020    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA: 
 
Senhores Diretores e Professores Coordenadores, inscrevam suas escolas até 20/03/2020: 
 

 
Estão abertas as inscrições para a primeira fase da OBMEP 2020.  
 
As escolas interessadas deverão realizar a inscrição exclusivamente por meio do endereço 
eletrônico: www.obmep.org.br até o dia 20 de março.  
 
Os estudantes que desejam participar da OBMEP 2020 devem fazer a inscrição diretamente com o 
professor na escola. 
A recomendação da Coordenação da Olimpíada é que as escolas evitem fazer a inscrição na última 
hora, uma vez que é necessário preencher a ficha de inscrição com informações detalhadas, 
relacionadas à documentação da escola, à quantidade de alunos por cada nível de participação, à 
indicação de estudantes com necessidades especiais etc.  
Esclarecemos que não há limite quanto ao número de estudantes inscritos por escola para essa 
fase. 
 
REGISTRO DAS ATPCs – CADFORMAÇÃO: 
 
Senhores Diretores, Vice-Diretores e Professores Coordenadores 
 

Público Alvo: Professores da Rede Pública Estadual de Ensino que atuam nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, em escolas regulares ou do Programa de Ensino 

Integral. 

Tema: Competências Socioemocionais a serem desenvolvidas intencionalmente nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Seleção: Acontecerá em 3 fases, conforme cronograma: 

○ Escola  

○ Diretoria 

○ SEDUC/IAS  

Quem será premiado: o prêmio é individual ao docente mediador, responsável pela 

mediação da situação de aprendizagem junto aos estudantes, e que obtiver a maior 

pontuação de acordo com os critérios de avaliação (edital). 

http://www.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/
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Reiteramos que TODAS as Atas de ATPC DEVERÃO ser inseridas no CADFORMAÇÃO. Para tal 
retomar as orientações na página do Cadformação. 
 

 
 
7ª EDIÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO (FECEESP): 
 
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).  
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/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
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(caso tenha dificuldades de acesso, copie e cole o link em seu navegador) 
 

ESPAÇO DESTINADO AS ESCOLAS 

 
EE ISAAC SCRHAIBER:   PROJETO DE VIDA - Isaac Schraiber 
Com o objetivo de estimular o pensamento dos alunos, os sentimentos alheios e passar a ter 
empatia pelo outro, a professora Fernanda desenvolveu uma dinâmica onde os jovens do Ensino 
Médio tiveram a oportunidade de verificar a dificuldade que um deficiente visual enfrenta. 
Cada par de copo continha algo diferente dentro ( feijão, arroz, açúcar) e a proposta era que os 
alunos com os olhos vendados formassem seus pares apenas ouvindo o som emitido  no momento 
em que chacoalhavam os copos. Posteriormente os alunos participaram de uma roda de conversa e 
puderam expor sua opinião quanto à dinâmica. 
 

                             
 
EE ISAAC SCRHAIBER – DIA DA MULHER: Parabéns a todas as delicadas, fortes, guerreiras, 

românticas… Mulheres! Professores e alunos estão de parabéns pela bela homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher. 
 

               
 
EE Bibl. MARIA ANTONIETA FERRAZ - Palestra sobre Inteligência Emocional desenvolvendo com 
nossos alunos uma das competências da BNCC socioemocional. 
Atividade Amarelinha das pegadas com os alunos do 6º ano com a prof.ª Luciene de Educação Física 
onde o objetivo é proporcionar a interação e a alegria durante a execução. 
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EE MARCOS ANTONIO COSTA – Dia D – CORONAVIRUS: 
 

         
 

 

 
 


