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CIRCULAR Nº 11 de 06/05/2020  

   

GABINETE 
CENTRO DE MÍDIAS DA EDUCAÇÃO SP  - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DO QM 

Informamos que a Coordenadoria Pedagógica - COPED está selecionando 
profissionais do quadro do magistério para compor a equipe do Centro de 
Mídias da Educação de São Paulo – CMSP. 

O Centro de Mídias SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo para contribuir com a formação dos profissionais da Rede 
e ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de 
forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas do século XXI. Essa 
conexão se torna ainda mais relevante considerando a necessidade de se 
manter professores e alunos em casa realizando atividades escolares não 
presenciais na modalidade semipresencial, conforme Deliberação CEE 
177/2020, para evitar a propagação do coronavírus (Covid-19). 

Os profissionais selecionados por este processo serão afastados na 
COPED - Coordenadoria Pedagógica, para trabalho presencial, em dedicação 
exclusiva, de jornada integral, e farão jus à Gratificação de Atividade 
Pedagógica que conferirá o valor adicional de R$1.552,50 mensais. 

Para mais informações, acesse o site 
https://www.educacao.sp.gov.br/destaque-home/educacao-abre-selecao-
para-professores-que-queiram-atuar-no-centro-de-midias/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
FORMAÇÕES DAS ATPC - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS E ENSINO 
MÉDIO 

Informamos às Equipes Gestoras que o Núcleo Pedagógico da DE Leste 4 
elaborou um Comunicado com orientações para as formações das ATPC do 
Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio. 

https://www.educacao.sp.gov.br/destaque-home/educacao-abre-selecao-para-professores-que-queiram-atuar-no-centro-de-midias/
https://www.educacao.sp.gov.br/destaque-home/educacao-abre-selecao-para-professores-que-queiram-atuar-no-centro-de-midias/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/1-chamada-para-equipe-cmsp.pdf
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CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado sobre “Organização das ATPC – Anos 
Finais e Ensino Médio”. 
 
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 entrega dos documentos: de 06 a 26/05/2020 no E-mail: 
maria.chierentin@educacao.sp.gov.br 
 A relação dos documentos necessários está disponível no Link: 
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. 
 
ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 

A Comissão de Atribuição Classes/Aulas, considerando o atual momento 
de combate à pandemia e em conformidade com as orientações emanadas 
pela SEDUC, orienta: 
PROFESSOR(A) CESSADO(A) NO PROGRAMA PEI 

• O Professor que tiver sua designação cessada no Programa Ensino 
Integral – PEI, deverá ser encaminhado pela Unidade Escolar para 
atribuição em nível de Diretoria de Ensino (não retorna para UE de 
origem). Para isso, o Diretor da Unidade deverá enviar o mais 
brevemente possível para o e-mail marli.rosa@educacao.sp.gov.br com 
cópia para vania.knopf@educacao.sp.gov.br, Ofício solicitando a 
Constituição de Jornada/Composição de Carga Horária, contendo dados 
pessoais do docente: Nome, RG, CPF, qualificação e categoria (Titular, F 
ou O),  informando a data de sua cessação. 

• O Professor CAT A e/ou F, será atendido com aulas livres, em nível de 
Diretoria de Ensino, sendo transferido para a respectiva Unidade; 

• O Professor CAT O ficará momentaneamente interrompido e, participará 
da atribuição regular em Nível de DE, devendo acompanhar pelo 
endereço https://leste4atribuicao.blogspot.com/, as informações 
referentes à atribuição. 

 
PROFESSOR(A) ALOCADO(A) NO PROGRAMA PEI 

• Poderão participar do Processo de credenciamento: professores titulares 
de cargo, categorias F e categorias O – exclusivamente com contrato 
ativo (podendo estar em interrupção de exercício); 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/2-comunicado-npe-atpc-anos-finais-e-ensino-mdio.docx
mailto:maria.chierentin@educacao.sp.gov.br
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/pei-programa-de-ensino-integral/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/3-credenciamento-atual-04-de-maio-1.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/4-modelo-do-termo-de-participacao-pei.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/5-atividade-sala-de-aula_credenciamento-2020_af-e-em.docx
mailto:marli.rosa@educacao.sp.gov.br
mailto:vania.knopf@educacao.sp.gov.br
https://leste4atribuicao.blogspot.com/
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• Professor(a) Alocado(a) no Programa PEI com aulas atribuídas (A, F ou O) 
deverá informar a Unidade de Classificação e aguardar a atribuição de 
TODAS as aulas a ele(a) atribuídas, a fim de que possa ser designado(a) 
no Programa. O docente somente iniciará exercício na Unidade PEI, após 
todas as aulas/classe serem atribuídas; 

• A Unidade Escolar de classificação do docente deverá encaminhar para o 
e-mail  marli.rosa@educacao.sp.gov.br com cópia para 
vania.knopf@educacao.sp.gov.br : 
a) Ofício informando a alocação do professor no Programa PEI (nome, RG 
e CPF, categoria); 

Saldo de aulas/classe livres do(a) professor(a) a ser designado(a) informando 
no motivo das classes/aulas livres: designação PEI. 
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
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 
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 

mailto:marli.rosa@educacao.sp.gov.br
mailto:vania.knopf@educacao.sp.gov.br
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista
http://avamec.mec.gov.br/#/
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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. 
 
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 até 15/06. A 2ª Edição/2020 é voltada a todos os 
profissionais da SEDUC-SP, do Quadro do Magistério e aos diretores de 
Núcleo Pedagógico, que estão cadastrados na SED – Secretaria Escolar 
Digital. 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://www.proa.org.br/p/aluno-proa
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898

