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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 16 de 17/06/2020  

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE INGRESSO E REMOÇÃO 
REMOÇÃO DOCENTE/2020 

Prezados, Diretores! 
Tendo em vista, que muitas inscrições, da Remoção Docente/2020, foram 

deferidas pelos Senhores com pontuação de Títulos; solicitamos, em caráter de 
urgência, até 5ª feira, 18/06/2020, o envio digitalizado dos referidos Títulos, para 
o e-mail da “Assessoria”: delt4@educacao.sp.gov.br  
Solicitamos, ainda, por favor que: 

1) informem no corpo do e-mail, o nome completo e RG do Professor; 
2) o arquivo a ser anexado do documento (Título) digitalizado deve ser 

nomeado da seguinte forma: Nome da UE_Nome do Professor_RG 
 
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 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnAsHIuGh7M9KhBzf3QtWhF9UM1RXMVQ5STA5SzZRSFVaNFUxQ0lNTDZKOS4u
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• 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 
 

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. 
 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
CAPES ABRE 25 MIL VAGAS PARA CURSOS VIRTUAIS GRATUITOS – INSCRIÇÕES 
ATÉ 26/06 

Alunos de graduação e do terceiro ano do ensino médio podem se inscrever 
em 25 mil vagas de cursos gratuitos, em ambiente virtual, nas áreas de 
Matemática, Português e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). As 
inscrições seguem até 26 de junho, na plataforma AVAMEC - 
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes . 

A série de conteúdos tem o objetivo de complementar ou aperfeiçoar a 
formação do participante. Em Português, o curso aborda conceitos básicos de 
texto, passando pelos processos e desafios da leitura e da escrita, até chegar a 
níveis mais avançados de interpretação e de escrita. 

Já no de Matemática, o participante tem contato com conjuntos numéricos, 
operações com números naturais, equações, entre outros temas. Em TI, os 

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
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
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes
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conteúdos são voltados para educação à distância, mídias em educação, e 
evolução tecnológica, por exemplo. 

Quem cumprir toda a carga horária receberá certificado de conclusão. A 
iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Educação e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  

 
FUVEST 2021 – FUVEST RECEBE PEDIDOS DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULAR 2021 – PERÍODO DE 15/06 A 10/07. 

A FUVEST recebe os pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição 
para o Vestibular 2021. Os candidatos interessados têm até as 23h59 do dia 10 de 
julho para realizar a solicitação por meio do site www.fuvest.br . 

Para requerer um dos benefícios concedidos pelo Conselho Curador da 
FUVEST, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter cursado o ensino médio 
completo em instituições da rede pública de ensino municipal, estadual ou 
federal. 

A solicitação é efetuada com o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
e-mail pessoal do candidato, sendo válida apenas uma solicitação por CPF. Para 
efetivar a solicitação, o candidato deverá efetuar login no site da FUVEST, 
preencher o formulário online com os dados solicitados e anexar cópia de todos 
os documentos requeridos. O candidato é inteiramente responsável pelas 
informações e documentos fornecidos. O regulamento está detalhado no site da 
FUVEST e o resultado será divulgado até o dia 07 de agosto. 

 
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 
Diretorias de Ensino em sua fase de seletiva regional e, os classificados, inscritos 
posteriormente na SEDUC para a fase de seletiva estadual.   

Poderão inscrever 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

http://www.fuvest.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
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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   
 
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 
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  

Participe! 
 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino 

https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1?usp=sharing
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
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

