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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
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Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

 

CIRCULAR Nº 09 de 08/04/2020  

   

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
NOVIDADE – SITE DO NÚCLEO PEDAGÓGICO DA DIRETORIA DE ENSINO 
REGIÃO LESTE 4 

Para mantermos um contato mais próximo com nossos Professores e 
Gestores das 77 Escolas de nossa jurisdição, lançamos o site oficial do Núcleo 
Pedagógico, onde o educador por encontrar diversas informações centralizadas 
que também vão auxiliá-lo na construção de uma educação de qualidade. 
Teremos notícias recentes, blog das principais áreas de conhecimento, 
divulgações de cursos e concursos, entre outros materiais de interesse de 
todos. Divulguem! Acesse pelo link 
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4 e bom proveito! 
 
CURRÍCULO PAULISTA ETAPA ENSINO MÉDIO 

Divulgamos que já iniciou o processo de consulta pública do Currículo 
Paulista etapa Ensino Médio. É muito importante que todos os Educadores 
participem da construção do currículo dessa etapa da Educação Básica. Nossos 
estudantes também terão oportunidade de acessarem e participarem, assim 
solicitamos que divulguem para todos. O link para acesso ao conteúdo é 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista. A manifestação pública na 
consulta pública tem prazo até dia 19 de abril de 2020. 

O Ministério Educação está disponibilizando um curso online gratuito, 
com objetivo de oferecer novos caminhos de aprendizagem demandados pela 
visão contemporânea com foco na educação integral e no desenvolvimento de 
um currículo orientado por competências, conforme consta nas Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica, e consequentemente do Currículo Paulista. O 
curso terá certificação de 50 horas. Os cursos do AVAMEC sobre a BNCC para o 

https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista
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Ensino Médio estão disponíveis para qualquer pessoa, basta acessar o site 
http://avamec.mec.gov.br/#/. 

   
CAMPANHA "UNIDOS, AINDA QUE À DISTÂNCIA: TODOS A FAVOR DA VIDA" 

Vivemos tempos de distanciamento físico, forçado pelas circunstâncias 
que nos atingem no momento. É tempo de cuidar, ainda que remotamente, 
daqueles que nos são caros e que são, também, nosso futuro. Nossos alunos 
precisam de nossa atenção. Mas, também precisam entender que nossa 
comunidade requer atenção e cuidado. Sendo assim, pedimos que sua Equipe 
possa incentivar, através dos meios virtuais, os alunos (em especial: os 
coordenadores gremistas, representantes de classe e os acolhedores) à 
realização de uma Campanha Virtual (Online) com o título "Unidos, ainda que à 
distância: Todos a favor da vida". 

Solicitem aos alunos que realizem vídeos, podcast, memes, Gif, imagens 
editadas como cartazes etc. E que postem em suas redes sociais, e enviem os 
links para que você possa nos repassar e, assim, tenhamos evidências e 
saibamos o quanto podemos nos unir, ainda que à distância. Lembre-se de nos 
enviar os links que evidenciam essa campanha para nosso e-mail do Núcleo 
Pedagógico (delt4npe@educacao.sp.gov.br). 
 
COMUNICADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES - AÇÕES PLANEJADAS 
Prezados Diretores, 

Considerando a suspensão das aulas por tempo indeterminado nas 
escolas da Rede Estadual, a Diretoria de Ensino Região Leste 4, junto ao Núcleo 
Pedagógico, solicita às Unidades Escolares que encaminhem para o e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br , todas as ações pedagógicas que as Unidades 
Escolares vem desenvolvendo para garantir a continuidade do aprendizado dos 
alunos com as atividades pedagógicas em sua residência. 

Desde já agradecemos o desempenho de todos. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSOS ONLINE “ÉTICA E CIDADANIA FISCAL” E “ORÇAMENTO PÚBLICO, 
CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA FISCAL” – INSCRIÇÕES ATÉ 22/04 

Os cursos gratuitos têm como objetivos conscientizar e informar todos os 
cidadãos sobre a importância da Educação Fiscal como prática de cidadania. 
Poderão participar dos cursos todos os profissionais que atuam nos três 
quadros da SEDUC-SP: QM, QAE e QSE, e pessoas interessadas em obter 
conhecimentos sobre tributação, responsabilidade do Estado, gastos públicos e 
implementação de políticas públicas. 
 As inscrições para os dois cursos estão abertas e devem ser realizadas até 
o dia 22 de abril de 2020. Os interessados em participar deverão acessar o 

http://avamec.mec.gov.br/#/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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Ambiente Virtual de Aprendizagem da Egesp, 
https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php, e realizar a inscrição em um, 
ou nos dois cursos. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim.  
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA E MOSTRA 
BRASILEIRA DE FOGUETES – INSCRIÇÃO PRORROGADAS ATÉ 30/04  

As inscrições para a 23º edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) foram prorrogadas para escolas novas até dia 30/04, por 
conta do coronavírus. 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 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 Regulamento da OBA.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento MOBFOG.  
 
INSTITUTO ISMART – INSCRIÇÕES ATÉ 10/06 

O ISMART - Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos - 
é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, cujo principal objetivo 
é a oferta de bolsas de estudos em escolas da rede privada para alunos de alto 
potencial cognitivo, oriundos de camadas socioeconômicas menos favorecidas, 
mediante a implementação dos Projetos “Bolsa Talento” e Bolsa “Alicerce” e 
Ismart Online. 

O Projeto Alicerce tem como público-alvo alunos matriculados no 7º ano 
do Ensino Fundamental, que receberão uma bolsa integral para um curso 
preparatório de 2 anos (no contraturno do ensino regular), a fim de cursar o 
Ensino Médio em colégios privados. 

https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/1-boletim_efape_2020_n8.pdf
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
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/2-regulamento-da-oba-de-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/3-regulamento-da-mobfog-de-2020.pdf
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Projeto Ismart Online: serão selecionados alunos matriculados no 7º e 9º 
anos do Ensino Fundamental para acesso à plataforma online de ensino, com 
conteúdo acadêmico e eventos presenciais formativos. Os participantes do 
projeto podem ainda ser indicados para outros programas de bolsas de estudo 
em instituições conveniadas. 

No Bolsa Talento, o público-alvo são os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental que cursarão o Ensino Médio em colégios particulares 
integralmente. O Instituto oferece bolsa de estudo integral, material didático, 
auxílio para transporte, lanche, além do pagamento da taxa de inscrição no 
vestibular, conforme previsto no Primeiro Aditamento ao Acordo de 
Cooperação celebrado com a SEDUC-SP, com vigência até 06/03/2021. 

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.ismart.org.br/ 
até 10/06/2020. 
OBSERVAÇÕES: foram cancelados todos os eventos presenciais para o 1º 
semestre. As divulgações sobre as ações do ISMART serão realizadas apenas 
virtualmente. 
 
PRÊMIO SAMSUNG RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 10/08 

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa da Samsung com 
coordenação geral do CENPEC Educação e conta com a parceria da UNESCO, 
Reduca, OEI e Consed. Realizado desde 2014 em vários países da América 
Latina, no Brasil o Prêmio já mobilizou mais de 161 mil estudantes, 11 mil 
professores de aproximadamente 4.800 escolas que inscreveram cerca de 7 mil 
projetos. 

O Prêmio busca estimular e divulgar projetos de investigação científica 
e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio da rede 
pública de ensino. Com foco na abordagem STEM (sigla em inglês que significa 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para o ensino de Ciências, uma 
tendência em vários países do mundo, os projetos são desenvolvidos com base 
no diálogo entre as Ciências e a Tecnologia, Engenharia e Matemática, em 
busca de soluções para determinado desafio ou problema real. 

Em 2020, na 7ª edição, temos algumas novidades: 
• Inscrição de uma ideia de projetos realizados por equipes compostas e 3 a 5 

estudantes; 
• Mentorias online para as 20 equipes semifinalistas para o desenvolvimento 

do projeto e, para as 10 finalistas, para o desenvolvimento do 
modelo/protótipo; 

• Lançamento do Aplicativo “Respostas para o Amanhã” exclusivo para 
Android; 

https://www.ismart.org.br/
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• Premiação para professores, estudantes e escolas conforme as etapas, 
sendo: Projetos semifinalistas (um notebook Samsung para o professor 
orientador e até dois professores parceiros); Projetos finalistas (participação 
das 10 equipes na I Mostra do Prêmio Respostas para o Amanhã em São 
Paulo); Projetos vencedores nacionais (prêmios para os estudantes, sendo: 
1º lugar - 1 smartphone Samsung, 2º lugar - 1 notebook Samsung, 3º lugar - 
1 tablet Samsung). 

OBSERVAÇÃO: em razão da pandemia Covid-19, as inscrições para o Prêmio 
Respostas para o Amanhã foram prorrogadas até 10 de agosto. Outras datas 
tiveram alterações. 
 Para mais informações sobre o prêmio, regulamento, inscrições, 
temáticas, material complementar e outros, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz Clicável. 
CLIQUE AQUI para acessar o Release de Imprensa. 
 
NOVO PROJETO PROA (FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO) 

Divulgamos que se encontra em aberto o novo projeto PROA, cuja 
formação contempla a área de Tecnologia e Inovação para jovens que tenham 
entre 17 e 20 anos, além de estar cursando ou terem concluído a 3ª série do 
Ensino Médio em escola pública. No projeto, o jovem terá formação em 
Tecnologia pelo Senac, além de desenvolvimento socioemocional, indicação de 
oportunidades de emprego, experiências culturais, vale transporte, uniforme e 
outros benefícios, tudo de maneira gratuita. O programa tem duração de 6 
meses e aulas diárias de 4h (manhã ou tarde, de julho a dezembro de 2020) e 
as aulas serão no Senac Lapa Tito (Rua Tito, 54).  
 Para mais informações sobre o programa, inscrições para participar do 
processo seletivo e os benefícios, acesse o site 
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa. 
 
EDIÇÃO ESPECIAL DO COVID-19 DO PORTAL INTERNET SEGURA 

É tempo de nos cuidarmos e adotarmos as medidas de prevenção 
necessárias por conta da pandemia do Coronavírus. Infelizmente, pessoas mal-
intencionadas aproveitam-se de momentos como esse para aplicar golpes e 
espalhar notícias falsas na Internet. Para auxiliar a todos a se proteger desse 
tipo de ação, o Portal Internet Segura criou uma página com orientações 
diversas sobre como identificar boatos e garantir a segurança de suas contas, 
dados pessoais e equipamentos, entre outras. O conteúdo da Edição Especial 
do Covid-19 é voltado para o público geral incluindo materiais específicos para 
crianças, adolescentes e pessoas com 60 anos ou mais. Acesse 

https://respostasparaoamanha.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/4-regulamento-promocao-samsung-premio-respostas-para-o-amanha-7-edicao-2020-n-sistema-secap-0202000615.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/5-prmio-samsung-cartaz-clique-nos-cones-e-saiba-mais.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/6-release-para-imprensa_rpa2020.pdf
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
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https://internetsegura.br/coronavirus/ para conferir todas as recomendações e 
compartilhe essa informação. 
 
PRÊMIOS E CONCURSOS EDUCACIONAIS SUSPENSOS TEMPORARIAMENTE 

(CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO MARIO COVAS – CRE MARIO 

COVAS) 

Considerando as ações de combate e prevenção para diminuir a 

proliferação e os impactos do novo coronavírus no país, informamos que os 

concursos Prêmio Inspiração 2020, YouTubers conscientes e a gravidez na 

adolescência, Podcast e Poesia (II Encontro “O Papel Da Escola: Na Luta Pela 

Igualdade De Direitos”) estão suspensos temporariamente. Assim que a 

situação for normalizada, disponibilizaremos novas informações e orientações. 

 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (EFAPE) – INSCRIÇÕES ABERTAS  
• Programa FORMAÇÃO PELA ESCOLA - No site da EFAPE, será possível 

encontrar tutores para atender você totalmente à distância. Os(as) 
interessados(as) deverão contatar um tutor para uma pré-inscrição. Todos 
os funcionários dos quadros do QM, QSE e QAE poderão participar. O 
atendimento também poderá ser estendido aos demais interessados da 
comunidade escolar e da sociedade civil. Aos servidores estaduais, haverá 
certificação emitida também pela EFAPE, válida para evolução funcional 
para todos os quadros da SEDUC-SP. Localize um tutor e inscreva-se nos 
cursos disponíveis no site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345. 

• Inova Educação | Formação Básica – 1ª Edição/2020 – destina a todos os 
servidores do QM (Quadro do Magistério) e aos diretores de Núcleo 
Pedagógico do QSE (Quadro da Secretaria da Educação), conforme a base da 
CGRH (Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos) do mês de 
fevereiro de 2020. Cursos: Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia. PERÍODO 
DE INSCRIÇÕES: de 1º a 12 de abril de 2020. Mais informações no site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8905. 

 
PROGRAMAS ESPECIAIS – EDUCAR PARA PREVENIR O CORONAVÍRUS 

Seguem sites oficiais da Secretaria da Educação contendo mais 
informações sobre prevenção ao COVID-19: 
• Educar para prevenir: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9051; 
• Infodemia, já ouviu falar?:  
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=4572&En
tryId=4711 

https://internetsegura.br/coronavirus/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8345
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8905
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9051
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=4572&EntryId=4711
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=4572&EntryId=4711
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MATERIAL COMPLEMENTAR PARA AS AULAS DE INGLÊS 
Solicitamos ao Professor Coordenador que divulgue a todos os 

professores com aulas atribuídas na disciplina de Inglês o material 
complementar: The Monster Book. O Monster Book é uma coleção de mais de 
150 atividades para deixar a aula de Inglês bem animada, envolver os alunos na 
aprendizagem e fornecer aos professores opções objetivas e ativas para 
praticar as quatro habilidades e explorar outros elementos da linguagem, como 
gramática, vocabulário, pensamento crítico e cultura.  

As atividades são compiladas em 16 seções com instruções e variações 
simples e claras para atender a uma ampla variedade de contextos em sala de 
aula. Cada atividade é apresentada com um template. Os professores devem 
inserir seu próprio conteúdo, conforme apropriado, ajustar a atividade usando 
qualquer uma das variações listadas ou trazer suas próprias ideias para a 
atividade, de acordo com o contexto e os objetivos da aula. 
CLIQUE AQUI para acessar o Material. 
 
 

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXrWvTjdUZ4pj1a6t9?e=soswIL

