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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 19 de 08/07/2020  

 
GABINETE DA DIRIGENTE 
CONVOCAÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA, VICE-DIRETOR, PMEC E PCNP DO CONVIVA 
SP 

A Dirigente Regional convoca os Gestores Regionais do Programa Conviva SP, 
os Vice-Diretores e os PMEC para a Formação do Conviva SP, com o 
tema Convivência e Ética Virtual.  

A formação ocorrerá no dia 09/07/2020, a partir das 14h, pela plataforma 
Teams.  

O link para acesso à reunião será divulgado oportunamente. 
O Diretor da unidade escolar também poderá assistir à formação.  
O link para o registro da presença será divulgado durante a formação. 
CLIQUE AQUI para acessar os textos (fragmentos) para leitura antecipada à 

formação. 
1. Compreendendo o fenômeno do Cyberbullying. 
2.  Linchamentos virtuais: Ensaio sobre o desentendimento humano na 

internet. 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
PLANO DE MELHORIA DA CONVIVÊNCIA ESCOLAR 
Prezados(as) Diretores(as) de Escola, 

Considerando a previsão de reinício das aulas presenciais em setembro, o 
Plano de Melhoria da Convivência Escolar deverá ser discutido, elaborado e 
postado na Plataforma SemPapel até o dia 06/08/2020, impreterivelmente. 

Portanto, são 30 (trinta) dias para que a escola acesse e analise os resultados 
do Questionário e do Placon, realize as discussões com os docentes e os alunos e 
elabore o Plano com ações relacionadas à melhoria da convivência, considerando 
que haverá alunos frequentando a escola, isto é, com aulas presenciais. 

Assim, o Plano deverá ter início em setembro e término em dezembro.  
Esclarecemos que não haverá novo prazo para a elaboração do Plano. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/anexo-1-cyberbullying-e-linchamentos-virtuais.pdf
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Posto isso, reiteramos que permanecem válidos e ativos os Planos de 
Melhoria da Convivência Digital e Cyberbullying, relativos às aulas on-line e 
homologados no mês de maio, até o retorno às aulas presenciais. 

 CLIQUE AQUI para acessar o  modelo de Plano, em word, atualizado quanto 
à data de início. 

 
NÚCLEO 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 

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 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/anexo-2-der-leste-4_etapa-i_plano-de-melhoria-da-convivncia_setembro-a-dezembro-de-2020-1.docx
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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; e  
(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 de cada 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 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 

https://www.fuvest.br/wpcontent/uploads/fuvest2021_guia_regulamento_taxa.pdf
https://www.fuvest.br/wpcontent/uploads/fuvest2021_guia_regulamento_taxa.pdf
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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; e  
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 
 
INFORMATIVO APRENDER SEMPRE – VOLUME 2  

Com o intuito de fortalecer o apoio da Secretaria aos profissionais da rede 
visando a garantia da aprendizagem dos estudantes, compartilhamos neste linK:  
https://drive.google.com/drive/folders/1TUj1OIm_bTFSo12p8UiR4vU0wWwm_dl
n  - Aprender Sempre Volume 2, dando continuidade ao material que foi enviado 
para apoiar o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais no 2º 
bimestre.  

Estão disponibilizados digitalmente os cadernos do aluno de língua 
portuguesa e matemática de todos os anos/séries desde o 1º ano do ensino 
fundamental até a 3ª série do ensino médio. Os fascículos de língua portuguesa e 
matemática serão impressos pela SEDUC exclusivamente para os estudantes do 1º 
ano do ensino fundamental, priorizando os estudantes no início do processo de 
alfabetização. 
 
DIVULGAÇÃO 
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!  

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/drive/folders/1TUj1OIm_bTFSo12p8UiR4vU0wWwm_dln
https://drive.google.com/drive/folders/1TUj1OIm_bTFSo12p8UiR4vU0wWwm_dln
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A primeira fase da prova é online (preferencialmente realizada na casa do 
estudante, ou com prévio agendamento na escola, caso o mesmo não possua 
condições de realizar a prova online em sua residência) 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 
referente à 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.  
 
8º CONCURSO DE REDAÇÃO DO HOSPITAL DO AMOR BARRETOS 2020 – PERÍODO 
DE PRODUÇÕES DE REDAÇÃO DE 01/07 ATÉ 14/08 

O VIII Concurso de Redação, promovido pelo Hospital do Amor de Barretos, 
por meio do Núcleo de Educação em Câncer (NEC), em parceria com a Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), inicia sua fase de produções de 
redação nas escolas.  

O período de produção das redações será do dia 01 de julho até o dia 14 de 
agosto de 2020. Podem participar todos os estudantes matriculados no 9º ano do 
Ensino Fundamental Anos Finais, de todas as escolas públicas estaduais.  

O tema proposto para este ano foi alterado em razão da pandemia do Novo 
Coronavírus: "QUALIDADE DE VIDA E PANDEMIA: COMO CUIDAR DE SI E DOS 
OUTROS EM TEMPOS DE INCERTEZAS?".  

O objetivo é fazer com que os estudantes reflitam sobre os cuidados consigo 
e com os outros neste momento de isolamento social, uma vez que a pandemia 
impacta não apenas na saúde física, mas também na saúde mental/emocional, bem 
como nas relações sociais. 

Pedimos que a escola encaminhe a produção escolhida pela Banca de 
Avaliação da Escola para o Núcleo Pedagógico até  25 de agosto de 2020.  

Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso e pode 
ser acessado em: https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-
nec/2303-concurso-de-redacao-2020.  

Os materiais de divulgação e apoio estão no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WXsNudD32ClMk0rBefGFToSIaaH9kofI 
 Acesso o vídeo: https://youtu.be/UPoTEOXBwEs 
 Em caso de dúvidas entrar em contato com a PCNP Jacqueline através do e-
mail: jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br 
 
O INSTITUTO ICTP SUL AMERICANA PARA PESQUISA FUNDAMENTAL (ICTP-SAIFR) 
- OFERECE CURSOS ON-LINE GRATUITOS PARA O MÊS DE JULHO  

O ICTP-SAIFR tem oferecido cursos on-line gratuitos sobre Física Moderna 
para professores de Ensino Médio, as inscrições para o mês de julho estão abertas. 

https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://drive.google.com/drive/folders/1WXsNudD32ClMk0rBefGFToSIaaH9kofI
https://youtu.be/UPoTEOXBwEs
mailto:jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br
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A atividade Física de Fronteira para a Sala de Aula, organizada pelo ICTP-
SAIFR, centro de pesquisa em Física Teórica vinculado ao IFT-UNESP, terá 
continuidade no mês de julho. Em encontros virtuais, voltados para professores de 
Ensino Médio, são apresentadas técnicas e formas de incluir tópicos de Física 
Moderna nas aulas a distância. 

Os encontros têm duração de 1h30min, e são oferecidos às 15h e às 19h as 
quartas e sextas-feiras, com início no dia 8. Serão apresentadas diferentes 
estratégias de ensino para aulas on-line, tendo como foco conteúdos de Física 
Moderna e Contemporânea.  

Alguns dos temas abordados serão: Relatividade, Modelo Padrão, 
Exoplanetas e Expansão do Universo. Estas atividades foram desenvolvidas pelo 
reconhecido Perimeter Institute for Theoretical Physics (Canadá) e adaptadas e 
traduzidas pelo ICTP-SAIFR com apoio do Instituto Serrapilheira, FAPESP e 
Perimeter Institute. 

O curso será realizado com a plataforma Zoom. Ele é gratuito, porém com 
vagas limitadas.  

Para realizar a inscrição e ter mais informações, acesse: https://www.ictp-
saifr.org/salavirtual.  
 
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DA FECEESP 

A Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo – FeCEESP é uma ação 
voltada para a formação, a divulgação e a promoção da cultura científica, que se 
constitui por meio de projetos de investigação de Pré-Iniciação e dos Desafios 
Matemáticos, na Educação Básica.  

Este ano, a FeCEESP está em sua 7ª edição e tem suas diretrizes estabelecidas 
no regulamento divulgado anteriormente no Boletim COPED nº 06 de 02 a 06 de 
março de 2020: 
 file:///C:/Users/Renata/Downloads/Regulamento%20FeCEESP%20-
%207%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20-%202020.pdf 

Em virtude das alterações no calendário escolar 2020, promovemos algumas 
atualizações no cronograma de ações desta edição da FeCEESP.  
CLIQUE AQUI para acessar o Cronograma  
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

 
 
 
 

https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
file:///C:/Users/Renata/Downloads/Regulamento%20FeCEESP%20-%207Âª%20EdiÃ§Ã£o%20-%202020.pdf
file:///C:/Users/Renata/Downloads/Regulamento%20FeCEESP%20-%207Âª%20EdiÃ§Ã£o%20-%202020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/anexo-3-cronograma-feceesp_cir-19.docx

