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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 10 de 29/04/2020  

   

SUPERVISÃO DE ENSINO 
PROGRAMA CONVIVA SP 
PROGRAMA VIGILÂNCIA SOLIDÁRIA ESCOLAR – PVSE  

Prezado(a) Diretor(a), encaminhamos link de Formulário Google Docs para 
preenchimento até o dia 02/05/2020, sobre o PVSE - Programa Vigilância Solidária 
Escolar e outros assuntos pertinentes ao Conviva SP. 

Contamos com a sua colaboração. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XAh3BH0HhOMf8bWtXMCb44iasm
aNJETcsWQReZxwcTCTLw/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
PLATAFORMA PLACON 

Senhores Diretores, retransmitimos, abaixo, o Comunicado Conviva SP e a 
Planilha acerca dos registros de ocorrências na Plataforma Placon iniciadas e não 
finalizadas por unidades escolares da DER Leste 4, portanto com o "status 
pendente". 

Solicitamos que, com urgência, a Direção acesse o sistema nos dias 29 e 
30/04/2020 e finalize os registros, eliminando as pendências, conforme descrito 
abaixo: 
 
“Comunicado Conviva SP 
          Conforme é de conhecimento de todos, os registros de ocorrências escolares 
precisam ser realizados na Plataforma CONVIVA – PLACON 
(http://portalnet.educacao.sp.gov.br ), pelas Unidades Escolares, diariamente. 
             Quando as ocorrências são iniciadas e não finalizadas, ficam com “status 
pendente”, deixando em aberto o registro que precisa ser finalizado/notificado para 
os devidos procedimentos e ações. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XAh3BH0HhOMf8bWtXMCb44iasmaNJETcsWQReZxwcTCTLw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XAh3BH0HhOMf8bWtXMCb44iasmaNJETcsWQReZxwcTCTLw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
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            Visando a atualização do Sistema PLACON, encaminhamos anexo uma 
Planilha de Pendências, contendo a quantidade de ocorrências que não foram 
finalizadas em cada Unidade Escolar, no período de 01/11/2019 até 24/04/2020. 
         Informamos que essas pendências serão liberadas no PLACON (Portalnet) para 
as devidas correções, atualizações e finalizações durante os dias 29/04/2020 e 
30/04/2020. 
            Solicitamos que a Diretoria de Ensino informe às Unidades Escolares sobre a 
necessidade de finalização das ocorrências pendentes, no prazo acima estipulado, 
uma vez que o sistema estará aberto para a atualização das pendências de forma a 
tornar a ocorrência Notificada.” 
 CLIQUE AQUI para acessar a Planilha com a relação de escolas.  
 
  

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 poderá 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! 
 
RETORNO ÀS AULAS (À DISTÂNCIA) A PARTIR DE 27 DE ABRIL 

Desde segunda-feira (27), o ano letivo de 2020 foi retomado para os alunos da 
rede estadual, com ensino remoto por meio dos aplicativos Centro de Mídias SP 
(CMSP) e dos canais digitais 2.2 – TV Univesp e 2.3 – TV Educação. 

Haverá programações em ambas as plataformas por hora de acordo com a 
série/ano do estudante, a partir das 7h30min. Há o CMSP específico para os Anos 
Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e o CMSP direcionado à Educação 
Infantil e Anos Iniciais. Os aplicativos estão disponíveis para os sistemas Android e 
IOS. A Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo está patrocinando os 
planos móveis de internet para que alunos e professores tenham acesso aos 
conteúdos via telefone celular sem custo. Por meio dos aplicativos será possível 
contabilizar horas letivas. Além disso, os professores poderão utilizá-los, 
combinados a outras tecnologias, para aplicar avaliações. 

Veja a programação do Centro de Mídias e dos canais TV Univesp e TV 
Educação, além de mais informações importantes, através do site 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/. 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/04/1-lista-de-escolas-leste-4.xls
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
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REPLANEJAMENTO 2020 – PERCURSO NO AVA-EFAPE ATÉ 30/04 
Os servidores em exercício na SEDUC, do Quadro do Magistério, que 

realizaram o replanejamento entre os dias 22/04 a 24/04 poderão rever as 
transmissões e acessar os diferentes materiais relacionados à formação no AVA-
EFAPE. No Ambiente Virtual da EFAPE, basta clicar em "Percursos Formativos", 
depois em "Gestão Educacional", selecionar "Replanejamento 2020" e acessar os 
conteúdos. A senha é a mesma que o professor usa para acessar outros cursos. O 
link para entrar no AVA-EFAPE é 
https://avaefape.educacao.sp.gov.br/login/index.php.  

Neste percurso também é possível encontrar dois questionários referentes às 
atividades de replanejamento dos dias 22, 23 e 24/04. É importante que, além de 
preencher os questionários, os profissionais da educação também respondam à 
pesquisa de satisfação para que a Seduc possa aprimorar cada vez mais o seu 
trabalho. O Percurso ficará disponível até 30/04, não deixe de acessar! 

Segue também o Documento Orientador de Atividades Escolares não 
Presenciais, no link 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/documento-
orientador-atividades-escolares-nao-presenciais.pdf. 
 
CURRÍCULO PAULISTA ETAPA ENSINO MÉDIO – PRORROGADO ATÉ 08/05 

Divulgamos que foi prorrogado 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 prorrogado até dia 08 de maio de 2020. 

O Ministério da 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 Ensino Médio 
estão disponíveis para qualquer pessoa, basta acessar o site 
http://avamec.mec.gov.br/#/. 
 
DIVULGAÇÃO 
CADASTRO DOS PROFISSIONAIS DE LIBRAS (INTÉRPRETES, GUIA-INTÉRPRETES, 
TRADUTORES, INSTRUTORES E PROFESSORES DE LIBRAS, LIBRAS-TÁTIL E OUTROS 
MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DE PESSOAS SURDOCEGAS) 

https://avaefape.educacao.sp.gov.br/login/index.php
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/documento-orientador-atividades-escolares-nao-presenciais.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/documento-orientador-atividades-escolares-nao-presenciais.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista
http://avamec.mec.gov.br/#/
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Com o objetivo de tornar São Paulo um lugar cada vez mais acessível, a 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o Cadastro 
Estadual dos Profissionais da Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa busca 
realizar um levantamento sobre intérpretes, guia-intérpretes, tradutores, 
instrutores e professores de Libras, Libras-tátil e outros métodos de comunicação de 
pessoas surdocegas, atuantes no Estado São Paulo. 
 A inscrição deve ser realizada pela internet, através do formulário 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6qcQ-
ZF8HTw4b9Tg2R9AKXDvXLukLgXFj_IbNToYIwPqnxQ/viewform  
As informações levantadas são de grande relevância para a criação de políticas 
públicas e o monitoramento da acessibilidade em munícipios do Estado.  

Além disso, as informações constarão na Base de Dados dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, ferramenta que fornece informações sobre as pessoas com 
deficiência a gestores públicos e a população em geral. 
 
PREPARADÃO UNIVERSIA LIVE – DIA 30/04 

Divulgamos que no dia 30 de abril (quinta-feira) às 17h, véspera de feriado, a 
Universia realizará o PREPARADÃO LIVE. Uma super transmissão ao vivo direto do 
canal no YouTube, que vai abordar temas como: autoconhecimento, dicas para o 
Enem, orientação acadêmica, programas de estágio, novos cursos, carreiras e como 
entrar no mercado de trabalho. 

Serão 3 horas de conteúdos com influenciadores da educação com várias 
interações, brincadeiras, desafios e, claro, muito conhecimento – e tudo isso com a 
participação do público que estiver acompanhando a live ao vivo. Para encerrar, terá 
um show surpresa de uma das principais bandas das paradas atuais. O evento já 
está programado no canal do Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=vueINEegJPQ&feature=youtu.be&utm_campaign=preparada
o_live_-_para_colegios_-_para_envio_interno&utm_medium=email&utm_source=RD+Station. 

Basta acessar, ativar o alerta no vídeo e conferir o passo a passo na descrição sobre 
como participar. 
 
CURSO ONLINE: AVALIAÇÃO TEXTUAL: ANÁLISE E PROPOSTAS – INSCRIÇÃO A 
PARTIR DE 04/05 

O portal Escrevendo o Futuro abrirá mais um curso online de “Avaliação 
textual: Análise e Propostas”  
- Público-alvo: Professores e professoras de Língua Portuguesa do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. Professores e professoras do Ensino Fundamental I 
também podem participar se tiverem interesse no processo de ensino-
aprendizagem de avaliação de textos.  
- Inscrições no portal: www.escrevendoofuturo.org.br, a partir do dia 04/05. Duvidas 
entrar em contato com a PCNP Jacqueline, pelo e-mail: 
jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6qcQ-ZF8HTw4b9Tg2R9AKXDvXLukLgXFj_IbNToYIwPqnxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6qcQ-ZF8HTw4b9Tg2R9AKXDvXLukLgXFj_IbNToYIwPqnxQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=vueINEegJPQ&feature=youtu.be&utm_campaign=preparadao_live_-_para_colegios_-_para_envio_interno&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.youtube.com/watch?v=vueINEegJPQ&feature=youtu.be&utm_campaign=preparadao_live_-_para_colegios_-_para_envio_interno&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
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DESAFIOS DE DADOS ABERTOS – INSCRIÇÃO ATÉ 08/05 

O Desafio Seduc de Dados Abertos é uma competição promovida pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que tem como objetivo aproximar 
pessoas que têm experiência com a manipulação de dados aos desafios da Rede 
Estadual de Ensino! 

A pessoa que apresentar o melhor projeto será convidada a aprofundar a 
pesquisa por meio do pagamento de um auxílio financeiro no valor de R$6.210. (As 
inscrições foram prorrogadas para o dia 8 de maio, e as cinco semanas de 
aprofundamento terão início no dia 11 de maio). 
 Para saber mais sobre o público-alvo, inscrição, projeto e cronograma, acesse 
o site https://dados.educacao.sp.gov.br/desafios. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (EFAPE) – INSCRIÇÕES ABERTAS  

• Formação Básica dos Componentes Inova Educação – Inclusive Professores 
Eventuais: inscrição a partir de 28/04. Observação: caso o professor eventual não 
possua vínculo, entrar em contato com a DER pelo e-mail do núcleo pedagógico 
(delt4npe@educacao.sp.gov.br) ou com o diretor da escola. Regulamento e 
inscrição em 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898. 

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

https://dados.educacao.sp.gov.br/desafios
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898

