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CIRCULAR Nº 12 de 13/05/2020  

 

GABINETE 
CÁPSULA DO TEMPO  

Que tal fazer parte de uma grande viagem? 
Estamos lançando a cápsula do tempo! Nesta viagem, iremos desvendar o 

que há de melhor no mundo: você! Para isto, faremos uma grande turnê juntos, 
registrando este momento único da nossa história. Imagine só: cada um de nós 
irá montar uma cápsula do tempo e, depois, quando for possível, colocá-la na 
urna da cápsula do tempo, que ficará na entrada da Diretoria de Ensino. Mais 
adiante, a urna será lacrada e três pessoas – três guardiões – irão tomar conta 
dela. Após um ano do fechamento, em um dia muito especial, a cápsula do tempo 
será reaberta para que o seu eu do futuro possa olhar e descobrir coisas incríveis 
sobre si mesmo. E saiba que somente o futuro poderá lhe revelar isso! Então, 
venha, sente-se, aperte o cinto e realize conosco esta fascinante viagem no 
tempo. Registre o seu EU DO FUTURO utilizando o anexo... e em breve ele será 
lançado ao futuro! 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial. 
 
UNIDOS PELA VIDA 

Professores, alunos e servidores, participem do Livro da DE Leste 4, no 
tutorial há algumas sugestões de gêneros e orientações de como escrevê-los, 
também consta o e-mail para o qual devem ser encaminhados os textos. Mãos à 
obra, tenho certeza que teremos lindos e ricos textos para construção do nosso 
livro.  Divulgue esta ideia. 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial do Projeto Livro. 
   

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 

A Comissão informa que o saldo de classes/ aulas disponíveis para 
atribuição em nível de Diretoria de Ensino deverá ser encaminhado em 28/05, 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/6-cpsula-do-tempo2_maio_2020-1.pptx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/7-projeto-livro.docx
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para o e-mail soraia.tamantini@educacao.sp.gov.br com cópia para 
vania.knopf@educacao.sp.gov.br e marli.rosa@educacao.sp.gov.br. Lembramos 
que anteriormente ao encaminhamento do saldo para atribuição em nível de DE, 
as respectivas classes/aulas devem ser oferecidas aos docentes em exercício na 
Unidade Escolar: por disciplina e/ou área de conhecimento. 

A data da próxima atribuição, bem como demais orientações necessárias 
serão divulgadas oportunamente. 

 
PROGRAMA CONVIVA SP 

Senhores Diretores de Escola,  
Conforme acordado em videoconferência, realizada pelo Conviva SP, 

encaminhamos os materiais referentes à construção do Plano de Melhoria da 
Convivência (Etapas I e II) e, também, do Plano de Melhoria da Convivência Digital 
e combate ao Cyberbullying. 

Quanto ao Cronograma, o Plano de Melhoria da Convivência Digital e 
combate ao Cyberbullying deverá ser encaminhado para a Diretoria de Ensino, 
pela plataforma SemPapel, para o Setor de Protocolo, até o dia 22/05/2020, para 
análise e homologação pelo Supervisor de Ensino, responsável pela unidade 
escolar. 

Oportunamente, encaminharemos o Cronograma do Plano de Melhoria da 
Convivência (Etapas I e II). 

Informamos, ainda, que, nos próximos dias, deverá ficar disponibilizada no 
site da EFAPE (https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/) a 
videoconferência que tratou deste assunto e que foi realizada pelo Conviva SP 
com os Gestores do Conviva SP. Os vídeos apresentados são materiais de apoio 
elaborados a partir da realização de palestras e videoconferências sobre os 
assuntos referente às ações do Programa CONVIVA SP que tem como premissa a 
escola como um ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado nº 8/2020 do Conviva SP com 
informações acerca do processo. 
CLIQUE AQUI para acessar o PPT utilizado na videoconferência e que pode ser 
utilizado total ou parcialmente nas discussões que ocorrerão na unidade escolar. 
CLIQUE AQUI para acessar o tutorial do Plano de Melhoria da Convivência. 
CLIQUE AQUI para acessar o tutorial do Plano de Melhoria da Convivência Digital 
e combate ao Cyberbullying. 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial com análise dos resultados do questionário 
do clima escolar 2020.  
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL 2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 05/06 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/1-comunicado-08-20-plano-de-melhoria-da-convivncia-e-liberao-dos-resultados-do-questionrio-do-clima-relacional-escolar.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/2-ppt-planos-de-melhoria-da-convivncia-2020.pptx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/3-plano-de-melhoria-da-convivncia-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/4-plano-de-melhoria-da-convivncia-digital-e-combate-ao-cyberbullying-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/5-tutorial-anlise-dos-resultados-do-questionrio-do-clima-escolar-2020.pdf
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O Programa Jovem Monitor Cultural, destinado a jovens de 18 a 29 anos, 
com ensino médio completo, residentes em São Paulo/SP há mais de 1 ano, e 
preferencialmente, de baixa renda, proporciona atividades de formação livre e 
experimentação profissional em diferentes espaços públicos da Secretaria 
Municipal de Cultura, tais como: bibliotecas, centros culturais, teatros, casas de 
cultura e departamentos. As inscrições para a edição 2020-2021 seguem  abertas 
até dia 05 de junho de 2020 e os interessados podem se inscrever pela 
plataforma 156. 
 Entre as novidades desse ano, está a ampliação da possibilidade de 
formação continuada. Do total de 300 vagas, até 150 jovens monitores poderão 
continuar a sua formação por até dois anos. O processo seletivo foi simplificado e 
agora é realizado pela plataforma 156, e os critérios foram redefinidos para 
priorizar os jovens de baixa renda. 
Confira a íntegra do edital acesso o link abaixo. 
http://supervisaodeformacao.prefeitura.sp.gov.br/index.php/editais-formacao-
smc-pjmc-2020/.  

E acesse o formulário para realizar sua inscrição aqui: 
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/solicitacao?servico=3680. 
http://pia2.hospedagemdesites.ws/inscricoespjmc2020-2021/.  
 
PRÊMIO ZAYED DE SUSTENTABILIDADE – INSCRIÇÕES ATÉ 11/06 

As inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade seguem abertas até 
11 de junho de 2020 em todas as cinco categorias. 

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade foi criado pelo Governo dos Emirados 
Árabes Unidos, e premia organizações e escolas que contem com uma ideia ou 
projeto de sustentabilidade, dialogando com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A categoria Global High Schools incentiva o 
desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, contribuindo com a elaboração 
de soluções impactantes, inovadoras e inspiradoras para as comunidades 
escolares. 

Os projetos devem ser elaborados para ter um impacto positivo que inclua 
o acesso a uma educação de qualidade, e que garanta aos estudantes o 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a formação 
integral. A SEDUC-SP recomenda às escolas interessadas em aderir ao Prêmio 
Zayed de Sustentabilidade que na elaboração do projeto considere os princípios 
do Currículo, a realidade escolar e de seu entorno e o envolvimento de 
estudantes, professores, gestores e comunidade em todas as etapas de 
implementação das ações propostas. Além disso, é interessante que a escola 
retome ações e projetos relacionados à Feira de Ciências das Escolas Estaduais – 
FeCEESP, Movimento Inova, Primavera X, Campanha #AprenderParaPrevenir e 
Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente entre outros, como inspiração 
para um novo projeto a ser submetido na categoria Global High Schools. 

http://supervisaodeformacao.prefeitura.sp.gov.br/index.php/editais-formacao-smc-pjmc-2020/
http://supervisaodeformacao.prefeitura.sp.gov.br/index.php/editais-formacao-smc-pjmc-2020/
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/solicitacao?servico=3680
http://pia2.hospedagemdesites.ws/inscricoespjmc2020-2021/
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Visando seguir as orientações da Secretaria de Estado da Saúde do Governo 
do Estado de São Paulo, a SEDUC-SP recomenda aos professores e equipes 
gestoras das unidades escolares interessadas em participar dessa iniciativa que 
mantenham as indicações oficiais referentes ao distanciamento social, e que 
utilizem as ferramentas de comunicação para reuniões virtuais (já utilizadas pelo 
grupo) para dialogar sobre as possibilidades de elaborar um projeto de 
sustentabilidade coerente com a realidade da escola e da comunidade, pensando 
em ações futuras para fortalecer os pilares da escola sustentável: Currículo, 
Gestão, Espaço Físico e Comunidade. Na etapa de elaboração do projeto, a 
SEDUC-SP solicita às escolas interessadas em aderir ao Prêmio Zayed de 
Sustentabilidade que não realizem encontros presenciais nas unidades escolares 
da rede estadual de ensino, durante a vigência do decreto de quarentena no 
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Aproveitamos para esclarecer que, de acordo com as regras do Prêmio 
Zayed de Sustentabilidade, as questões do formulário de inscrição deverão estar 
em Língua Inglesa e o projeto deve ser submetido por um(a) professor(a) ou 
gestor(a) representante da escola. É importante enfatizar que não caberá às 
Diretorias Regionais de Ensino e equipes dos órgãos centrais da Secretaria de 
Estado da Educação (SEDUC-SP) realizarem o cadastro, tradução ou submissão do 
projeto. Essas e outras possíveis etapas da inscrição são de responsabilidade das 
escolas. 

Para mais informações sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade no Brasil 
acesse o site oficial (https://zayedsustainabilityprize.com/). Para o esclarecimento 
de dúvidas, entre em contato com os promotores do Prêmio Zayed de 
Sustentabilidade no Brasil por meio do seguinte contato: 
zayed@metcommunity.org e/ou com a equipe geral em 
info@zayedsustainabilityprize.com. Se precisar de assistência técnica para usar o 
portal do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, envie um e-mail para a equipe de 
suporte técnico em techsupport@zayedsustainabilityprize.com.  
 
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://zayedsustainabilityprize.com/
mailto:zayed@metcommunity.org
mailto:info@zayedsustainabilityprize.com
mailto:techsupport@zayedsustainabilityprize.com
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898

