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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 14 de 03/06/2020  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
CALENDÁRIO ESCOLAR:  

Conforme Comunicado CITEM-DGREM de 29 de maio de 2020, orientamos: 

• Até 08/06/2020: ajuste do Calendário escolar na plataforma Secretaria 
Escolar Digital – SED; 

• A semana do dia 01/06 a 05/06 (voltada para o planejamento do 2º 
bimestre) será considerada como LETIVA. A escola não precisa incluir o 
evento “Planejamento Letivo” no período de 01/06 a 05/06 no calendário 
escolar da Plataforma SED, pois essa atualização será automática via 
sistema; 

• O conselho de classe do 1º bimestre pode ser realizado até o dia 
12/06/2020; 

• Reiteramos que deverá será excluída a 1ª reunião de N3 (período de 8 a 
16/6). 

Lembramos de alterar as seguintes datas: 
▪ 20/05 Feriado Antecipado (11/06) - Decreto 64.987 – 19/05/20 
▪ 21/05 Feriado Antecipado (20/11) - Decreto 64.987 – 19/05/20 
▪ 22/05 Ponto Facultativo - Decreto 64.987 – 19/05/20 
▪ 25/05 Feriado Antecipado (09/07) - Lei 17.264, de 22 de maio de 2020 – 

DOE 22/05/2020. 
 
PLANEJAMENTO ESCOLAR - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO SOBRE ROTINAS 
E PAPÉIS 

Solicitamos a Equipe Gestora que preencha o formulário de escuta da rede 
sobre os papéis dos diferentes integrantes da comunidade escolar durante a 
realização das atividades não presenciais. 

O formulário se encontra na SED, nos perfis de diretor, vice diretor, 
professor coordenador e GOE. Ele pode ser preenchido até às 9h do dia 4/jun. 
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O preenchimento será de um formulário por unidade escolar. Ou seja, ele precisa 
consolidar as percepções de toda equipe escolar. 
 
CONVIVA SP 

Senhor(a) Diretor(a), comunique a comunidade Escolar, responsáveis, 
alunos e docentes que o Centro de Mídias de SP (CMSP) não solicita dados 
pessoais por telefone, whatsapp ou quaisquer outros meios. 

Caso tenham conhecimento de solicitação de dados em nome do Centro de 
Mídias, solicitamos que comuniquem a DE e registrem o fato no Placon como 
ameaça.  
 
COMISSÃO PROGRAMAS MEC 
MONITORAMENTO PROGRAMAS MEC – 1º SEMESTRE DE 2020 
Boletim COPED nº 12:  

Com intuito de darmos continuidade às atividades de Monitoramento dos 
Programas MEC, elaboramos os primeiros questionários dos Programas Mais 
Educação, Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador (PROEMI), Mais 
Alfabetização, Acessível e Conectada.  

Apenas as escolas com saldo deverão responder os questionários até a 
data de 19 de junho de 2020, impreterivelmente.  

As escolas que possuem saldos acima de R$ 1.000,00 (Mil Reais) nos 
programas PME/PNME, PROEMI e PMALFA, deverão também encaminhar as atas 
para os e-mails mencionados explicando como serão gastos os recursos.  

Caso tenha dificuldades de acesso, copie e cole os links disponibilizados 

abaixo, no navegador GOOGLE CHROME. 
• PME/PNME: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M
9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u 

• PROEMI:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M
9KhBzf3QtW%20hF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJKUzRPS1NEVUkzQS4u 

• PMALFA: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M
9KhBzf3QtW%20hF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIWENSRjJJWVFHVC4u 

• ESCOLA ACESSÍVEL: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M
9KhBzf3QtW%20hF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05ONUlSTE01V044RS4u 

• EDUCACAO CONECTADA: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M
9KhBzf3QtW%20hF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUyMDRNWEtKNlY1TC4u 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJKUzRPS1NEVUkzQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9UNktCU0VHRkROSk9OMDJKUzRPS1NEVUkzQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIWENSRjJJWVFHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9UNk5MMVgwRVA0VjJYSjlIWENSRjJJWVFHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05ONUlSTE01V044RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9URU9HQ01GNE9FVEZCQ05ONUlSTE01V044RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUyMDRNWEtKNlY1TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtW%20hF9UMzUxSUJGQkxYR1gxQTUyMDRNWEtKNlY1TC4u
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 
PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO GREMISTA 
Boletim COPED nº 10:  

Para as unidades escolares que não concluíram o processo eleitoral em 
2020 em razão das medidas adotadas para prevenção do contágio pela Covid-
19 (Novo Coronavírus), sugerimos a prorrogação do Mandato da Equipe de 
Coordenação Gremista de 2019, em caráter excepcional, enquanto durar a 
suspensão das atividades presenciais. 

Fica esclarecido que, ao retornarem às aulas presenciais a equipe 
gestora chamará uma Assembleia dos Alunos, como é previsto no Estatuto do 
Grêmio Estudantil, que decidirá pela manutenção da equipe composta na 
excepcionalidade ou pela organização imediata de uma nova eleição para 
composição da Equipe de Coordenação Gremista 2020. Nesse caso a equipe 
composta na excepcionalidade perde sua função no momento da posse da 
nova Equipe Eleita. Registrar em ATA todas as alterações. 

Ainda segundo as orientações do Boletim COPED nº 10, todo o processo 
deverá ocorrer de forma não presencial, haja vista a excepcionalidade do 
período emergencial, enquanto durarem as restrições à realização de reuniões 
presenciais para prevenir a transmissão da Covid-19. Todas as ações devem ser 
realizadas sem comprometimento do processo democrático, com a 
participação e concordância da maioria dos estudantes da escola. 

Por fim destacamos que as coordenadorias gremistas 2020, compostas 
por qualquer dos processos indicados acima, devem ser vinculadas na 
Secretaria Escolar Digital SED – no Sistema de Gestão dos Grêmios Estudantis 
imediatamente após a conclusão do processo. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos endereços 
eletrônicos abaixo: 

Dúvidas Técnicas com relação ao Sistema de Gestão dos Grêmios 
Estudantis – SGGE – SED https://atendimento.educacao.sp.gov.br - Em caso de 
dúvidas entrar em contato com o PCNP Leandro através do e-mail 
leandro.negretti@educacao.sp.gov.br  

 
DIVULGAÇÃO 
WEBINAR O USO DO CELULAR COMO RECURSO NOS PROCESSOS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM (PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ) - DIA 05/06 

Estamos divulgando O Webinar que tratará sobre "O uso do celular como 
recurso nos processos de ensino-aprendizagem". O evento integra as ações de 
formação e de mobilização do Prêmio Respostas para o Amanhã (Prêmio 
Samsung) e tem como objetivo apoiar professores e estudantes nos desafios 
trazidos com a pandemia da Covid-19 e da necessidade do ensino remoto. 

Ele será realizado dia 05/06, das 15h às 16h, aberto a todos os 
públicos,  especialmente educadores e estudantes da educação básica. Os 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
mailto:leandro.negretti@educacao.sp.gov.br
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participantes poderão participar enviando perguntas aos palestrantes pelo chat. A 
transmissão será simultânea no Canal do Youtube e no Facebook do Prêmio 
Respostas para o Amanhã.  

Para mais informações, acesse o site: 
https://respostasparaoamanha.com.br/noticias/categoria/3/formacao/noticia/49
/o-uso-do-celular-como-recurso-nos-processos-de-ensino-aprendizagem/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL NO ENEM 2020 – PERÍODO DE SOLICITAÇÃO: 01 à 
05/06 

Informamos que entre os dias 01/06/2020 a 05/06/2020 participantes 
inscritos/as no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que quiserem 
atendimento pelo nome social devem fazer a solicitação na página do 
Participante, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação.  

Lembramos que o nome social é a forma pela qual travestis ou pessoas 
transexuais escolheram ser chamados, por ser a denominação que condiz com 
sua identidade de gênero e permite combater o preconceito e o constrangimento 
na aplicação do Exame.  

Para realizar a solicitação, o/a inscrito/a deverá acessar a página do/a 
Participante, cujo acesso acontece mediante CPF e senha cadastrados no ato da 
inscrição, no menu “alterar dados”. Além de informar nome social, os candidatos 
e candidatas deverão determinar se querem que este nome apareça na lista de 
sua sala e indicar o ambiente sanitário (masculino ou feminino) a ser utilizado nos 
dias do exame.  

Também será necessário apresentação de documentos, na Página do/a 
Participante: 

▪ Foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre 
desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos 
escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);  

▪ Cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação 
oficiais com foto, válido.  
O INEP informa que não serão aceitas solicitação e/ou inserção de 

documentos fora do endereço enem.inep.gov.br/participante e/ou fora do 
período, e a previsão de divulgação dos resultados será 12 de junho.  

As solicitações indeferidas deverão ser consultadas no mesmo sistema. Em 
caso de reprovação, o/a participante será comunicado/a, por meio do e-mail ou 
SMS – dados que devem ser informados no ato da inscrição. Nesse caso, o 
período para apresentação de recursos será entre 15 e 19 de junho e a 
disponibilização dos resultados finais será em 25 de junho. 

Solicitamos que as orientações sejam repassadas para a rede, 
especialmente para todas as escolas que possuem matrículas de estudantes que 

https://respostasparaoamanha.com.br/noticias/categoria/3/formacao/noticia/49/o-uso-do-celular-como-recurso-nos-processos-de-ensino-aprendizagem/
https://respostasparaoamanha.com.br/noticias/categoria/3/formacao/noticia/49/o-uso-do-celular-como-recurso-nos-processos-de-ensino-aprendizagem/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/1-webinar_samsung.png
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utilizam nome social. E que essas, possam orientar seus/suas estudantes com a 
inscrição e motivá-los/as para realização do ENEM, e assim, criarmos 
possibilidades para diminuição da discriminação e da exclusão. 
 
13º ENCONTRO ISMART COM EDUCADORES 2020 – ENCONTRO ONLINE DIA 
09/06 

O ISMART convida toda a equipe para o 13° Encontro com Educadores 
com da Rede Pública -  Transformar talentos em protagonistas do futuro. 

O encontro será online, no dia 09/06, às 17h. Receberemos a Doutora 
em Educação Especial e professora da UFSCar, Rosemeire Rangni, e o 
psiquiatra e cofundador do Programa Semente, Celso Lopes para falar 
sobre “Liderança em Alunos com Altas Habilidades 
Acadêmicas” e “Competências Socioemocionais para Educadores”. Antes do 
evento ao vivo, disponibilizaremos vídeos dos palestrantes, nos dias 02 e 
03/06, para coletar comentários e alimentar o debate com nossos convidados. 

Os conteúdos serão gravados e podem ser assistidos a qualquer 
momento. 

Inscrições gratuitas! Saiba como participar: 
✓ Acesse o  site https://educadores.ismart.org.br/ clique em “quero me 

inscrever”; 
✓ Em seguida, informe seus dados de contato e uma senha de acesso; 
✓ Se você faz parte da Diretoria, escolha a opção “Outras organizações” para 

indicar a sua lotação. Caso atue nas escolas, indique a opção “Escola 
Pública” para informar a escola onde trabalha; 

✓ Pronto! Você será direcionado para nosso canal no portal Ser Prof, nosso 
parceiro no desenvolvimento do evento. 

Todos os participantes do evento online do ISMART receberão certificado e 
concorrem ao sorteio de brindes. 

O Portal Ser Prof conta ainda com diversos conteúdos relacionados a 
metodologias ativas, BNCC, desenvolvimento e gestão de aulas online. 

Uma ótima oportunidade para aprimorar seus conhecimentos 
pedagógicos. Em caso de dúvidas entrar em contato com a PCNP Juliana 
através do e-mail juliana.nunes@educacao.sp.gov.br  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim. 
 
7ª EDIÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO 
(FECEESP) – INSCRIÇÕES ATÉ 30/06  

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 

https://educadores.ismart.org.br/
mailto:juliana.nunes@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/2-convite-encontro-educadores-ismart.png
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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, 7º e 8º anos 
do EF) e Master (9º ano do EF e 1ª e 2ª séries do EM). Pedimos que a escola 
preencha e entregue os anexos contidos no Regulamento, para a Diretoria de 
Ensino (via protocolo), até a data de 30 de junho.  

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/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE
1?usp=sharing  (caso tenha dificuldades de acesso, copie e cole o link em seu 
navegador).  

Em caso de dúvidas entrar em contato com o PCNP Rodrigo através do 
e-mail rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br  
 
CURSO DE INGLÊS ONLINE PARA EJA - INSCRIÇÕES ABERTAS  

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem contar com 
mais uma alternativa de estudo, um curso de inglês online gratuito por meio da 
plataforma NOVOTEC.  

Pedimos que a oferta seja amplamente divulgada às Unidades Escolares e 
CEEJAs para que incentivem, com entusiasmo, os alunos jovens, adultos e 
idosos a se inscreverem no curso, a participarem com empenho das atividades e 
não perderem essa excelente oportunidade de ganharem mais conhecimento e, 
com isso, abrirem novos horizontes para a vida profissional.  

As inscrições tiveram início em 13/05 e vão até o preenchimento total de 
vaga para estudantes regularmente matriculados na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) de nível médio nas escolas da Rede Pública do Estado de São Paulo 
ou nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAS), por meio do portal do 
NOVOTEC. 

Para mais informações como inscrição e regulamento, acesse o site 
http://www.novotec.sp.gov.br 
 
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 

https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
http://www.novotec.sp.gov.br/
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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
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898

