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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 20 de 15/07/2020  

 
GABINETE DA DIRIGENTE 
CONVOCAÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA 

A Dirigente Regional convoca os Diretores de Escola para reunião na 
seguinte conformidade: 
Data: 17/07/2020 sexta-feira 
Horário: 10 horas  
Local: Plataforma TEAMS - O link para acesso à reunião será divulgado 
oportunamente. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
CONVIVA SP - QUESTIONÁRIO PROJETO ACOLHIMENTO 

Prezados(as) Diretores(as) de Escola, 
Para as escolas que ainda não realizaram, reiteramos a importância de 

responder o questionário, disponível no link abaixo, sobre o Projeto 
Acolhimento/Conexão Solidária. O prazo é até o dia 16/07/2020.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQoo62MC2MdLHWK8xuHJYx7zS2
9iHZvT6tFlgUH8KPERk5oQ/viewform 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO GABARITOS APRENDER SEMPRE – VOLUME 2  

Com o intuito de apoiar os professores durante o período de atividades 
escolares não presenciais, compartilhamos neste link 
https://drive.google.com/drive/folders/1O646FXSdZ7rahN6GN1s2uytopssfWVCx 
os gabaritos do Aprender Sempre Volume 2. Os gabaritos contemplam as 
respostas às questões dos materiais adicionais de língua portuguesa e 
matemática desde o 1º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino 
médio. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQoo62MC2MdLHWK8xuHJYx7zS29iHZvT6tFlgUH8KPERk5oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQoo62MC2MdLHWK8xuHJYx7zS29iHZvT6tFlgUH8KPERk5oQ/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1O646FXSdZ7rahN6GN1s2uytopssfWVCx
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INFORMATIVO HABILIDADES ESSENCIAS DO 3º BIMESTRE 
 No início do próximo mês, dia 03 de agosto de 2020, o 3º bimestre iniciará. 
Para que os professores da rede já possam ter a relação das habilidades 
essenciais do 3º bimestre, as disponibilizamos com antecedência, neste link: 
https://drive.google.com/file/d/1w9DUq2OyrfArGzvN-kgXdG_zHu86v9Cu/view 
 
DIVULGAÇÃO 
PROJETO “FESTIVAL 1 MINUTO – DE FILME” – INSCRIÇÕES ATÉ 17/07 

O Projeto “Festival 1 Minuto – de Filme” convida a todos os alunos, 
professores e funcionários da Diretoria de Ensino Leste 4 que queiram participar, 
a explorar a imaginação na criação original de vídeos digitais de curta duração, 
destinados prioritariamente à exibição em redes e mídias móveis e plataformas 
online em geral. O tema será livre.  

Os vídeos poderão ser feitos utilizando qualquer dispositivo que permita 
criação de obras audiovisuais digitais. Contudo, deverão ser encaminhados em 
formatos que permitam upload para o site youtube.com, com até 5 megabytes 
cada vídeo, e possuir duração máxima de 60 segundos, incluindo os créditos.  

O festival é aberto à participação de qualquer aluno da Diretoria de Ensino 
Leste 4, cursando: os Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio, EJA e CEL. 

Para a participação das Escolas, basta o preenchimento correto do Termo 
de Adesão e Compromisso, além da ciência do regulamento que será 
disponibilizado no site da Diretoria de Ensino Leste 4: 
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/. A inscrição/assinatura do Termo de Adesão 
dos participantes será de 13 a 17 de julho de 2020. 

 Obs.: Os participantes só poderão inscrever trabalhos de sua autoria, 
estando os Promotores (Núcleo Pedagógico da DE Leste 4) isentos de qualquer 
responsabilidade sobre a utilização indevida de todo ou qualquer bem de 
titularidade de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com os PCNPs Sabino e Teresinha 
através dos e-mails sabino.silva@educacao.sp.gov.br e/ou 
teresinha.moreira@educacao.sp.gov.br 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Adesão e Compromisso. 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Autorização de Direito e Uso de Imagem. 

 
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://drive.google.com/file/d/1w9DUq2OyrfArGzvN-kgXdG_zHu86v9Cu/view
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
mailto:sabino.silva@educacao.sp.gov.br
mailto:teresinha.moreira@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/1-regulamento_festival_1-minuto-de-filme--atualizado.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/2-termo_adeso_festival_1-minuto-de-filme.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/3-termo_autorizao_festival_1_minuto-de-filme.pdf
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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 cadastrar na Competição.  

As inscrições vão até às 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 materias de divulgação e apoio estão no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WXsNudD32ClMk0rBefGFToSIaaH9kofI 

Acesse 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 
 
7ª EDIÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO 
(FECEESP) – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 25/08. 

Conforme Boletim COPED Nº 17 de 29 de junho a 03 de julho de 2020, o 
prazo de inscrição para a 7ª FeCEESP foi prorrogado até o dia 25 de agosto de 
2020, na fase Diretoria de Ensino. Por isso, gostaríamos de consultar o interesse 
das unidades escolares em participar desta ação pedagógica, desenvolvida pela 

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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Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEESP) com objetivo de estimular 
e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, no âmbito das 
Ciências da Natureza, Humanas e Matemática, inserindo-os no contexto da Pré-
Iniciação Científica. 

Para manifestar interesse, solicitamos o preenchimento do link a seguir, 
preferencialmente até o dia 07 de agosto de 2020, para acompanhamento e 
orientação da Diretoria de Ensino, durante a elaboração da proposta de projeto 
da unidade escolar, apoiando sua inscrição. 
Link para manifestar interesse: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLaeCpiSPN1
JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1QwSS4u 

Link para Regulamento: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1  

Importante: A manifestação do interesse na inscrição, não garante ou 
impõe sua efetividade. Em caso de dúvidas entrar em contato com o PCNP 
Rodrigo através do e-mail: rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br 

 
PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 2020 – INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15/08 

O Prêmio Gestão Escolar, realizado desde 1998 pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (CONSED), estimula a melhoria da gestão das escolas 
públicas. Busca reconhecer boas práticas, incentivar o aprimoramento dos 
processos de gestão e promover ações que possibilitem a troca de experiências 
entre gestores, multiplicando boas estratégias. O Prêmio se atualiza a cada versão 
e em 2020 teremos a Edição Especial: "Como as escolas estão enfrentando o 
desafio do afastamento social para manter o vínculo entre os atores escolares?" 

O processo de inscrição para o Prêmio foi pensado de forma a simplificar a 
participação da escola. Há duas etapas na inscrição: preenchimento e 
confirmação dos dados da escola e o preenchimento do Relato de Experiência. 
Por isso, fique atento às duas etapas.  

Na edição especial 2020 do Prêmio Gestão Escolar o intuito é reconhecer e 
valorizar as escolas que estão se empenhando na solução dos desafios impostos 
pelo afastamento social de forma criativa, inovadora e comprometida com a 
continuidade da aprendizagem dos alunos, do apoio aos professores e 
colaboradores e com o vínculo deles com a escola. 

Ao contemplar as escolas que inovaram sua prática, conseguiram manter 
alunos e professores conectados, criaram práticas pedagógicas que deram 
continuidade à aprendizagem, apesar do afastamento social, construíram 
soluções colaborativamente, o Prêmio, neste momento, se mostra importante 
para o reconhecimento e o estímulo dessas ações. 

O gestor escolar, responsável pela organização administrativa e pedagógica 
tem papel fundamental nas ações de enfrentamento do enorme desafio imposto, 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLaeCpiSPN1JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1QwSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLaeCpiSPN1JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1QwSS4u
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
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entretanto, ele não age sozinho, ele precisa liderar a equipe escolar para alcançar 
resultados positivos. 

Dessa forma, serão premiadas as equipes escolares (cada equipe sendo 
composta por um gestor, um coordenador e quatro professores, conforme 
especificado neste regulamento) que conseguiram transformar o momento de 
apreensão em soluções criativas e inovadoras de forma colaborativa e conjunta 
para manter o clima educacional apesar do afastamento social. As inscrições vão 
até 15/08/2020 e para maiores informações acesse o site 
https://www.premiogestaoescolar.com.br/. 

 
 

OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES: 
PROFESSOR COORDENADOR 
E.E. REPÚBLICA DA NICARÁGUA 

A direção da E.E. República da Nicarágua informa que possui 01 vaga de 
Professor Coordenador Ensino Médio e Fundamental Anos Finais. 
- Entrega de propostas: até o dia 29/07/2020; 
- Entrevista será feita pelo Diretor com data oportunamente divulgada aos 
candidatos. 
 
E.E. MISSIONÁRIO MANOEL DE MELO 

A direção da E.E. Missionário Manoel de Melo informa que possui 01 
vaga de Professor Coordenador Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
- Entrega de propostas: até 31/07/2020;  
- Entrevistas: serão agendadas em momento oportuno. 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

 
 

https://www.premiogestaoescolar.com.br/

