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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 15 de 10/06/2020  

 

GABINETE 
DIVULGAÇÃO 
RETORNO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS PELO DEPARTAMENTO DE 
PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO – DPME 

Comunicado Externo Conjunto SAGESP/SAINTER/CGRH Nº 108/2020 de 
10/06/2020 sobre o Retorno de realização de Perícias Médicas pelo DPME de São 
Paulo. 

A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH e a 
Subsecretaria considerando a necessidade de orientar as unidades escolares e as 
Diretorias de Ensino, e, tendo em vista a publicação em Diário Oficial do Estado na 
data de 09/06/2020, do Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, 
informa que as perícias que estavam suspensas devido à situação de pandemia 
serão realizadas a partir de 10/06/2020, com data, local e horário determinado na 
referida publicação, às páginas 13 a 38. 

Solicitamos especial atenção quanto à convocação para que os servidores 
não faltem à perícia agendada, a fim de evitar prejuízos a sua vida funcional e ao 
pagamento do salário. 
 
INSCRIÇÕES AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: DESENHANDO O AMANHÃ - 
1ª EDIÇÃO/2020 

Informamos que estão abertas as inscrições para o curso Agente de 
Organização Escolar: Desenhando o Amanhã – 1ª Edição/2020.  
➢ Quem pode participar?  
Os servidores do Quadro de Apoio Escolar (QAE), que atuam como: Agente de 

Organização Escolar (AOE), Gerente de Organização Escolar (GOE), Secretário de 
Escola e Assistente de Administração Escolar, desde que estejam com registro 
ativo na Secretaria Escolar Digital (SED). 
➢ Como realizar a inscrição:  
O(a) servidor(a) interessado(a) deve acessar o site da EFAPE, 

www.escoladeformacao.sp.gov.br , e no canal “Inscrições abertas”, localizar este 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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curso. Utilizem nos campos “Usuário” e “Senha” o seu CPF (com 11 dígitos, sem 
pontos, traço ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente.  

As inscrições permanecerão disponíveis até o dia 21 de junho de 2020, ou 
até o preenchimento das vagas disponibilizadas para esta edição, o que acontecer 
primeiro. 
➢ Realização do curso no AVA-EFAPE 

As atividades deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE), no período de 29 de junho de 2020 a 31 de 
agosto de 2020.  

As informações detalhadas sobre o curso e o canal “Fale Conosco”, em caso 
de dúvidas, estão disponíveis no site www.escoladeformacao.sp.gov.br. 

 
IMPORTANTE!  

Esse curso fará parte como um dos pré-requisitos para o processo de 
Certificação Ocupacional para a função de Gerente de Organização Escolar (GOE). 
Para isso, o profissional deverá concluir o curso e obter o Aproveitamento 
Satisfatório e a Frequência Mínima estabelecida, conforme Regulamento. Em 
breve será divulgado documento contendo todas as informações e orientações 
necessárias para a participação no processo de Certificação para GOE. Aguardem! 

Salientamos que, independentemente da participação no processo de 
Certificação para GOE, todos os servidores indicados no item “Quem pode 
participar?” poderão realizar o curso. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
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 10 a 30/06/2020 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. 
 
 
 
 
 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
mailto:maria.chierentin@educacao.sp.gov.br
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/pei-programa-de-ensino-integral/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/1-credenciamento-junho-2020.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/2-modelo-do-termo-de-participacao-pei.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/3-atividade-sala-de-aula_credenciamento-2020_af-e-em.docx
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
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.  

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.  
 
CURSO: “DA EDUCAÇÃO INTEGRAL AO ENSINO INTEGRAL” – 1ª EDIÇÃO/2020 – 
INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 14/06 

Estão abertas as inscrições para o curso Da Educação Integral ao Ensino 
Integral – 1ª Edição/2020. O curso está voltado para todos os servidores da 
SEDUC, pois traz questões pertinentes à Educação Integral como também uma 
série de metodologias inovadoras, já consolidadas pelo PEI, que têm como 
propósito ampliar as oportunidades de desenvolvimento da Educação Integral dos 
estudantes, como assinalado no Currículo Paulista. 
➢ Quem pode participar?  

Todos os servidores dos três quadros da SEDUC: Quadro do Magistério – 
QM, Quadro de Apoio Escolar – QAE e Quadro da Secretaria da Educação – QSE, 

https://www.ismart.org.br/
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independentemente de atuarem ou não em uma escola PEI, e desde que 
estiverem com registro ativo na Secretaria Escolar Digital (SED).  
➢ Como realizar a inscrição:  

O (A) servidor(a) interessado(a) deverá acessar o site da EFAPE 
www.escoladeformacao.sp.gov.br e, no canal “Inscrições abertas”, localizar este 
curso. Utilizar nos campos “Usuário” e “Senha” o seu CPF (com 11 dígitos, sem 
pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente. As inscrições 
permanecerão disponíveis até o dia 14 de junho de 2020, ou até o preenchimento 
das vagas disponibilizadas para essa edição, o que acontecer primeiro. 
➢ Realização do curso no AVA-EFAPE 

As atividades deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE), no período de 19 de junho de 2020 a 3 de 
agosto de 2020.  

As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento 
e no site da EFAPE. Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de 
Atendimento da Secretaria da Educação por meio do site 
www.escoladeformacao.sp.gov.br , no canal “Fale Conosco”. Aproveitem essa 
oportunidade e se inscrevam! 
  
CURSO: INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS E EXCEL 

O Escritório de Evidências, vinculado a CITEM, desenvolveu um curso de 
Introdução à Análise de Dados e Excel que tem como objetivo auxiliar todos os 
nossos servidores a conhecerem os fundamentos básicos e intermediários do 
Excel, viabilizando uma tomada de decisões com base em dados e evidências. Os 
conteúdos foram pensados utilizando exemplos reais do dia a dia dos professores 
e gestores da Seduc. 
           O curso tem duração de 7 semanas, e as  aulas serão transmitidas sempre 
às terças (videoaula) e quintas-feiras (plantão de dúvidas ao vivo), às 15h30, no 
canal Treinamento 1 do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo.   

Os conteúdos foram divididos em três módulos que serão exibidos nos 
seguintes dias/horários: 

  

Data 
Dia da 

semana 
Horário Tipo Módulo 

09/jun 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 0 

11/jun 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 0 

16/jun 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 0 

18/jun 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 0 

23/jun 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 1 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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25/jun 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 1 

30/jun 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 1 

02/jul 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 1 

07/jul 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 2 

09/jul 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 2 

14/jul 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 2 

16/jul 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 2 

21/jul 3ª feira 15h30 Videoaula Módulo 2 

23/jul 5ª feira 15h30 
Plantão de 

dúvidas 
Módulo 2 

  
 Algumas dicas e informações importantes sobre o curso: 
• Primeira aula: 09/06/2020 às 15h30; 
• Não é necessário realizar inscrição! O conteúdo será transmitido pelo canal 

Treinamento 1 do aplicativo Centro de Mídias de São Paulo, e será aberto 
para qualquer servidor(a) da Rede; 

• Sejam pontuais! Iniciaremos exatamente às 15h30, e é importante que se 
conectem no horário certo para que não percam parte do conteúdo; 

• Não há certificação; 
• O conteúdo é sequencial  (ou seja, recomendamos que assistam todas as 

aulas para que tenham um aproveitamento melhor!); 
• É sempre bom acompanhar as aulas com um computador ao lado! As aulas 

são bastante demonstrativas, o ideal é que acompanhe sempre seguindo os 
exercícios no Excel de vocês; 

• Ao final de cada aula, vocês serão convidados a preencher um formulário 
de avaliação. Nele é possível encaminhar as dúvidas que tiveram durante o 
curso, para que possamos aborda-las no plantão de dúvidas ao vivo! 
Se tiverem mais dúvidas sobre o curso, escrevam 

para  evidencias@educacao.sp.gov.br  
CLIQUE AQUI para acessar a Ementa do Curso. 
 
CONVITE DO PROGRAMA DE LEITURA DO CMSP 

A COPED e Professores de Sala de Leitura têm produzido e transmitido 
aulas do Programa de Leitura no Centro de Mídias da Educação de São Paulo – 
CMSP. O Programa está em fase de transição, deixando a grade curricular de 
Língua Portuguesa para assumir sua proposta temática, por projetos 
interdisciplinar e multisseriado, com atividades a serem disponibilizadas aos 

mailto:evidencias@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/4-ementa-do-curso-excel_cir-15.pdf
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estudantes no contraturno e finais de semana por meio do aplicativo do CMSP. 
Convidamos os Professores de Sala de Leitura, Analistas Socioculturais, 
Supervisores e PCNP para integrarem a nossa rede de colaboradores, 
compartilhando seus conhecimentos e práticas de leitura por meio do Centro de 
Mídias.  

Para se inscrever:  

• Não há necessidade de ter formação em Língua Portuguesa; 

• É desejável ter experiência ou gosto pela literatura;  

• Pode ser de qualquer região do Estado;  

• Ter vontade de colaborar, a convite/convocação, com a elaboração e/ou 
gravação de aulas para o Centro de Mídias.  
As inscrições devem ser realizadas por meio de preenchimento deste 

Formulário Digital 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3RfzU8hnVTbXf55J6rZXd_qnxwY6
dwA6mnMYI1ZKev8-Fg/viewform), que tem como objetivos identificar o 
profissional e levantar algumas informações básicas sobre o seu perfil e área de 
interesse de trabalho. Contamos com a sua participação para desenvolvermos, 
juntos, as competências e habilidades de leitura presentes no Currículo Paulista, 
bem como apresentar boas práticas de leitura para toda a rede, construindo 
assim o hábito e o gosto pela leitura em nossos estudantes.  

Para mais informações entrar em contato pelo e-mail: 
saladeleitura@educacao.sp.gov.br  
 
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 –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3RfzU8hnVTbXf55J6rZXd_qnxwY6dwA6mnMYI1ZKev8-Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3RfzU8hnVTbXf55J6rZXd_qnxwY6dwA6mnMYI1ZKev8-Fg/viewform
mailto:saladeleitura@educacao.sp.gov.br
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 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.  

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. 
 
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 

https://zayedsustainabilityprize.com/
mailto:zayed@metcommunity.org
mailto:info@zayedsustainabilityprize.com
mailto:techsupport@zayedsustainabilityprize.com
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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:  
1. Inscrição de uma ideia de projetos realizados por equipes compostas e 3 a 5 

estudantes;  
2. Mentorias online para as 20 equipes semifinalistas para o desenvolvimento 

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

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

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8898

