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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
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CIRCULAR Nº 17 de 24/06/2020  

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
CONVIVA 

Prezados Diretores de Escola,  
Conforme orientações encaminhadas em 19/06/2020, por e-mail, às 

unidades escolares, o Plano de Melhoria da Convivência - Etapa I deverá ser 
encaminhado para a Diretoria de Ensino, pela plataforma SemPapel, para o Setor 
de Protocolo, até o dia 1º/07/2020, impreterivelmente, para análise e 
homologação pelo Supervisor de Ensino, responsável pela unidade escolar. 

Esclarecemos que esse Plano de Melhoria da Convivência Escolar - Etapa 
I tem previsão de início em agosto e término em dezembro, devendo considerar o 
provável retorno às aulas presenciais. Portanto, o já construído e homologado       

Plano de Melhoria da Convivência Digital e combate ao Cyberbullying foi 
previsto para ser executado continuamente até o retorno ao presencial, quando 
passa a funcionar o Plano de Melhoria da Convivência Escolar.  
Em síntese, temos: 
1) Plano de Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying - 
elaborado pelas unidades escolares e homologado pelo Supervisor de Ensino em 
maio. Trata de ações da escola durante as aulas não presenciais (aulas on-line). 
Previsto para funcionar até o retorno às aulas presenciais. 
2) Plano de Melhoria da Convivência Escolar - Etapa I - será elaborado pelas 
unidades escolares até o dia 1º/07/2020 e homologado pelo Supervisor de Ensino.  

Terá início em agosto e término em dezembro. As ações devem ter como 
referência, principalmente, o retorno às aulas presenciais (por exemplo, ações de 
acolhimento aos alunos no retorno às aulas presenciais). 

Esclarecemos, ainda, que o MMCE é a metodologia que será aplicada em 
2021, nos moldes do MMR. Assim, não se pode confundir o método MMCE com os 
Planos de Melhoria que estão sendo construídos e desenvolvidos em 2020, 
que não seguem essa metodologia. 
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Assim, referente ao Plano de Melhoria da Convivência Escolar - Etapa I, 
a elaboração do Plano é coletiva, portanto as ações do Plano precisam ser 
discutidas entre os docentes, alunos, funcionários e gestores (realizar os registros 
deste processo). Para a discussão, é necessário considerar o Diagnóstico do Clima 
Relacional, disponível na SED/Placon. Considerar, ainda, os registros de 
ocorrências na Plataforma Placon realizados pela escola no portalNet.  

Para a Etapa II do Plano de Melhoria da Convivência Escolar, em dezembro, 
será necessário anexar evidências. Portanto, a Direção precisa realizar os registros 
das ações (fotos, materiais, vídeos, Atas, prints de tela, etc); 

Reencaminhamos os materiais referentes à construção do Plano de Melhoria 
da Convivência Escolar - Etapa I. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado 08.20 - Plano de Melhoria da Convivência 
e Liberação dos Resultados do Questionário do Clima Relacional Escolar; 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial - Análise dos Resultados do Questionário do 
Clima Escolar 2020; 
CLIQUE AQUI para acessar o Plano de Melhoria da Convivência 2020; 
CLIQUE AQUI para acessar PPT - Planos de Melhoria da Convivência 2020; 
CLIQUE AQUI para acessar Sugestão Etapa I - Plano de Melhoria da Convivência - 
Agosto a Dezembro de 2020. 
 
NÚCLEO DE PEDAGÓGICO 
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SAGESP/SAINTER/COPED N º 118 – 
PROTOCOLO PARA INSCRIÇÃO NOS VESTIBULARES 
   As escolas com Ensino Médio devem se organizar, nos períodos 
apresentados abaixo, para garantir que os estudantes possam ir às unidades, caso 
necessário, para realizar as inscrições nos vestibulares, bem como fazer as 
solicitações de isenção ou redução na taxa de inscrição. 

As unidades podem organizar via agendamento por turmas, em diferentes 
horários, de modo a evitar aglomeração nas escolas. 
Período de pedido de isenção/redução da taxa de inscrição*: 
USP: 15 de junho a 10 de julho 
UNICAMP: 22 de junho a 8 de julho 
UNIFESP: 1º de julho a 14 de julho 
UNESP: ainda não divulgado 
*necessário consultar os critérios de cada uma das universidades 
Períodos de inscrições nos vestibulares: 
UNICAMP: 31 de julho a 8 de setembro 
USP: 10 de agosto a 18 de setembro 
UNESP: 8 de setembro a 8 de outubro 
UNIFESP: 21 de setembro a 23 de outubro 
  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/anexo-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/001/2020/06/anexo-2-tutorial-anlise-dos-resultados-do-questionrio-do-clima-escolar-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/anexo-3-plano-de-melhoria-da-convivncia-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/anexo-4-ppt-planos-de-melhoria-da-convivncia-2020.pptx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/anexo-5-der-leste-4_sugesto_etapa-i_plano-de-melhoria-da-convivncia_agosto-a-dezembro-de-2020.docx
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Apesar de o período das inscrições ser amplo, é necessário se programar para 
que os estudantes tenham condição de se inscrever para os vestibulares que 
desejarem. Apresentamos aqui as informações das universidades públicas, mas é 
importante dar a possibilidades de os estudantes se inscreverem nas particulares 
também. 

A escola deve consultar os estudantes sobre eventuais dificuldades de acesso 
a equipamentos ou internet para realizar suas inscrições, comunicar sobre a 
possibilidade de comparecimento às unidades escolares, definir semanas em que 
irá receber os alunos para realizar as inscrições e fazer os pedidos de isenção. Além 
disso, na hora de organizar as idas, essas deverão acontecer  sem que haja 
aglomeração e respeitando os protocolos de distanciamento. 

Por exemplo, um grupo de estudantes que irá prestar os vestibulares da USP 
e da UNESP, idealmente, deveria ir na escola entre os dias 8 e 18 de setembro, que 
é o período que as inscrições para esses dois vestibulares estão abertas. Caso algum 
estudante desse grupo também queira se inscrever no vestibular da UNICAMP, ele 
terá que ir outro dia à escola, pois apenas o dia 8 de setembro que coincidem as 
três datas (é importante que a inscrição seja feita alguns dias antes de seu término, 
para evitar surpresas). 

O mesmo vale para o período de solicitação da isenção das taxas de inscrição. 
Para definir essa logística, a escola deve, primeiramente, fazer uma pesquisa 

com os estudantes do ensino médio (especialmente os da 3ª série) para entender 
dois pontos:  
(1) quantos alunos vão prestar vestibular em 2020;  
(2) quais vestibulares esses estudantes pretendem prestar;   
(3) desses alunos que vão prestar vestibular, quantos não conseguem realizar a 
inscrição em casa. 

A partir dessas informações, as escolas devem fazer o planejamento para 
receber os estudantes garantindo que: 
- Sejam respeitados os protocolos de saúde: distanciamento de 1,5 metro entre os 
estudantes e profissionais que estejam na escola, uso de máscaras e higienização 
dos ambientes e equipamentos utilizados; 
- Haja, pelo menos, dois profissionais que ajudem na organização e orientação para 
os alunos; 
- Os laboratórios não tenham mais do que 50% de sua capacidade ocupada de 
maneira simultânea. 

Caso a escola não possua infraestrutura tecnológica para receber os alunos, 
a Diretoria de Ensino ficará encarregada de identificar outro local em que os alunos 
possam realizar suas inscrições e garantir a organização apresentada acima. 
USP 
Isenção da taxa de inscrição concedida pelo Conselho Curador: o candidato deverá 
comprovar que sua renda bruta mensal individual (no caso de ser responsável pelo 
próprio sustento e residir sozinho) ou a renda familiar bruta mensal por de cada 
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indivíduo do grupo familiar que reside na mesma casa seja de, no máximo, R$ 
1.745,32 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos); 
Redução de 50% da taxa de inscrição concedida pelo Conselho Curador: o 
requerente deverá comprovar que sua renda bruta mensal individual (no caso de 
ser responsável pelo próprio sustento e residir sozinho) ou a renda familiar bruta 
mensal por de cada indivíduo do grupo familiar que reside na mesma casa esteja 
compreendida entre R$ 1.745,33 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
trinta e três centavos) e R$ 3. 

Mais informações acesse: 
https://www.fuvest.br/wpcontent/uploads/fuvest2021_guia_regulamento_taxa.
pdf 
UNICAMP 

As isenções da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp são oferecidas em 
três modalidades:  
1– para candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo 
e meio bruto mensal por morador do domicílio);  
2– funcionários da Unicamp/Funcamp;  
3– para aqueles que se candidatarem aos cursos noturnos de Licenciatura ou 
Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura 
Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia em: Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental). 

Os pré-requisitos são: ter cursado o ensino médio integralmente em 
instituições da rede pública de educação (não se aplica à modalidade 3) e já ter 
concluído ou concluir em 2020 o ensino médio. A Comvest oferece 6.680 isenções 
na modalidade 1 e um número ilimitado de isenções nas modalidades 2 e 3. 

Mais informações acesse: 
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/eventos/2020/06/13/unicamp-
abre-inscricoes-para-pedidos-de-isencao-da-taxa-do-vestibular-2021 
 
SOLICITAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PNLD – PERÍODO DE 22 A 30/06 

O PNLD disponibilizará a ferramenta reserva técnica na plataforma PDDE – 
Interativo no período de 22 a 30 de junho de 2020. As unidades escolares que 
demandaram livros na aba remanejamento e não foram atendidas por essa 
modalidade terão seus pedidos migrados automaticamente para a aba reserva 
técnica. Por isso, todas as escolas nessa situação deverão estar atentas para não 
duplicarem seus pedidos. As escolas que pretendem solicitar reserva técnica 
deverão levantar sua real necessidade com rigor, pois os pedidos serão submetidos 
a análise de consistência para posterior validação.  

O manual poderá ser acessado por meio do link: 
 https://drive.google.com/file/d/1hkScxiVPviV3qXKsFAJij2DRoLTGcRi3/view 

(caso tenha dificuldades de acesso, copie e cole o link em seu navegador).  

https://www.fuvest.br/wpcontent/uploads/fuvest2021_guia_regulamento_taxa.pdf
https://www.fuvest.br/wpcontent/uploads/fuvest2021_guia_regulamento_taxa.pdf
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/eventos/2020/06/13/unicamp-abre-inscricoes-para-pedidos-de-isencao-da-taxa-do-vestibular-2021
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/eventos/2020/06/13/unicamp-abre-inscricoes-para-pedidos-de-isencao-da-taxa-do-vestibular-2021
https://drive.google.com/file/d/1hkScxiVPviV3qXKsFAJij2DRoLTGcRi3/view
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As datas apresentadas no manual estão desatualizadas, mas orientará a 
navegação. 
 
DIVULGAÇÃO 
SELETIVA DO LIVRO DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 – PRAZO 
PRORROGADO ATÉ O DIA 29/06 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4 prorrogou o prazo para o envio dos 
textos para a Seletiva do livro da DE para o dia 29/06/2020 (23h59). Quem pode 
participar? Os funcionários da DE e as Unidades Escolares (gestores, corpo docente 
e estudantes).  

Os textos deverão ser encaminhados para o e-mail: npeleste4@gmail.com, 
conforme as orientações do edital. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Projeto Livro. 
 
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-se projetos nas categorias: Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Matemática, em duas subcategorias: Júnior (6º, 7 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 de 2020.  

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/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2Vqs
OPvE1?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  
 
INSTITUTO ISMART – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 30/06  

O Processo Seletivo de novos Bolsistas encontra-se aberto, com inscrições 
prorrogadas até 30 de junho de 2020. Este ano, serão mais de 1.300 
oportunidades de bolsas de estudos para estudantes do 7º e 9º ano do Ensino 
Fundamental, desta forma, os estudantes que estejam no 9º ano do Ensino 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/06/anexo-6-projeto-livro_circular-17.docx
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
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Fundamental podem fazer uso da plataforma como oportunidade de vivência do 
Ismart Online e preparação para as etapas do Processo Seletivo ISMART. Este 
Processo Seletivo é exclusivo para estudantes moradores das cidades de São Paulo, 
Cotia, São José dos Campos, Sorocaba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.  

As inscrições podem ser realizadas através do site: 
https://www.ismart.org.br/  . 

 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO) – INSCRIÇÕES ATÉ 24/07  

A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado 
exclusivamente para os estudantes do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª série) da rede 
pública do Estado de São Paulo para incentivar o ingresso nos cursos de graduação 
da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o 
conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao ensino superior. A 
competição faz parte do programa Vem pra USP!  

A primeira fase da prova é online com 18 testes de múltipla escolha (entre 
10/08 e 14/08). Os que tiverem o melhor desempenho nessa etapa avançam para 
a segunda fase, que é presencial, e inclui 45 testes. A prova é na escola onde o 
aluno está matriculado. Os candidatos precisarão de CPF para se cadastrarem na 
Competição.  

As inscrições vão até as 22h de 24/07/2020, através do site 
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos.  
 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 
#EUNOCMSP 
Prezado(a) Diretor(a) 

Informamos que o CMSP está usando o Instagram #EunoCMSP, para reunir 

experiências e poder compartilhá-las por meio de fotos, vídeos e textos dos registros 

dos alunos nas aulas do Centro de Mídias. 

Para garantir a viabilidade dessa publicação, vamos criar um destaque na conta 

do Instagram do CMSP com o nome #EunoCMSP e ali concentrar esses registros. Para 

incentivar o uso da #, manteremos, também, um banner na home do site do CMSP 

destacando a campanha e fazendo um link para a conta do CMSP no Instagram. 

O Facebook também será usado com esse propósito, sempre chamando para o 

Instagram e anunciando que os vídeos, fotos e textos podem ser vistos por lá e 

incentivando a participação da comunidade escolar. 

Para garantir que esse material chegue até nós com um filtro que leve em conta 

a garantia de termos a autorização do uso de imagem, vamos pedir que todo material 

seja encaminhado para a Diretoria de Ensino através do e-mail 

delt4nit@educacao.sp.gov.br, que será utilizado com esse único objetivo.  

Sugerimos que a autorização seja gravada em vídeo, para preservarmos o 

isolamento social.  

https://www.ismart.org.br/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos
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Ressaltamos que o material só será publicado se vier acompanhado da 

autorização. 

Certo de que podemos contar com a sua colaboração, iremos dar início à 

campanha #EunoCMSP na próxima quinta-feira, 25 de junho. 

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 


