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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 21 de 22/07/2020  

 
GABINETE DA DIRIGENTE 
CONVOCAÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores de Escola, os Vice-
Diretores e os GOE para a Reunião de Trabalho na seguinte conformidade: 
Data: 23/07/2020, quinta-feira 
Horário: das 9h às 12h 
Local: Remota, via Plataforma TEAMS (convite será enviado a posteriormente) 
Assunto: Atribuição EJA - Segundo Semestre de 2020 
Público Alvo: Diretores, Vice-Diretores e GOE de todas as Unidades Escolares 
que tenham Anos Finais e Ensino Médio Regular e EJA. 

Informamos que a Lista para o registro da presença será divulgado 
durante a reunião de formação. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR  

Solicitamos comunicar os docentes que se encontra aberta a inscrição para 
credenciamento para Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico. 

Período de inscrição: de 23 a 31 de julho de 2020.  
O Edital de Credenciamento e a Ficha de inscrição encontram-se disponíveis 

no Blog do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 4 - 
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4 ou nos links abaixo: 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital de Credenciamento. 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição. 

Informamos que durante o período de inscrição, os interessados deverão 
encaminhar os documentos relacionados no Edital de Credenciamento e a Ficha 
de Inscrição devidamente preenchida, EXCLUSIVAMENTE para o e-mail: 
delt4npe@educacao.sp.gov.br 

➢ DAS VAGAS OFERECIDAS 
05 vagas para Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP, sendo: 

https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/1-edital-pcnp-2020-22_07_20.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/2-ficha-de-inscrio-pcnp-2020-22_07_20.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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• 01 (uma) vaga para PCNP – ANOS INICIAIS; 
• 01 (uma) vaga para PCNP – FILOSOFIA; 
• 01 (uma) vaga para PCNP – HISTÓRIA; 
• 01 (uma) vaga para PCNP – LÍNGUA PORTUGUESA; 
• 01 (uma) vaga para PCNP – MATEMÁTICA 

 
PROGRAMA CONVIVA SP 

Prezado(a) Diretor(a) de Escola, Vice-Diretor(a), 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, em 
parceria com o GEPEM, sobre o tema Formação da Personalidade Ética. Trata-
se de formação do Conviva SP direcionada às Diretorias de Ensino da 1ª onda 
para a implantação do método MMCE - Método da Melhoria da Convivência 
Escolar, em 2021.  

Portanto, o acompanhamento dessa ação é fundamental. São 
convidados para a formação: Supervisores de Ensino, PCNP, Diretores 
de Escola, Professores Coordenadores, Professores, Agentes de Organização 
Escolar. 

Nesta ação, todos os Gestores Regionais da Diretoria de Ensino 
participarão via Zoom, com interação constante. Os Vice-Diretores, PMEC e 
demais convidados participarão por Streamming pela Rede 
do Saber. Oportunamente, encaminharemos os links para o acesso. 

A formação ocorrerá em quatro dias: 04, 06, 11 e 13/08/2020, das 8h30 
às 12h30. Os links para o registro da presença serão divulgados durante a 
formação. 
CLIQUE AQUI para acessar o convite. 
CLIQUE AQUI para acessar as orientações. 
 
 
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://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/3-convite-formao-gepem-1a-onda.jpg
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/4-orientaes-e-convite-i-seminrio-formativo-gepem-1a-onda.pdf
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 PRORROGADAS ATÉ 
24/07 

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: https://deleste4.educacao.sp.gov.br/. As inscrições foram 
prorrogadas até 24 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 do e-mail sabino.silva@educacao.sp.gov.br e ou 
teresinha.moreira@educacao.sp.gov.br 

Para o Termo de Adesão acessar o link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUMzJTN0VVUzRLOFVaSDg2NVNXUjBLWlY1Vi4u 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
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 

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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUMzJTN0VVUzRLOFVaSDg2NVNXUjBLWlY1Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnDWqVC_BNkZOtMP80MJ_sfxUMzJTN0VVUzRLOFVaSDg2NVNXUjBLWlY1Vi4u
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/5-regulamento_festival-1-minuto-de-filme.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/6-termo_autorizao_festival_1_minuto-de-filme.pdf


P á g i n a  | 4 

 

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 (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.  
 
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 
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;  

4. 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);  

https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos
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▪ 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 

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

Conforme Boletim COPED Nº 17 / 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 

https://respostasparaoamanha.com.br/
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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das unidades escolares em participar desta ação pedagógica, desenvolvida pela 
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, pedimos 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=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLaeC
piSPN1JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1QwSS4u 

➢ 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 
 
PROJETO DESAFIOS MATEMÁTICOS 2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 25/08. 

A Coordenadoria Pedagógica comunica o lançamento do Projeto Desafios 
Matemáticos 2020, que este ano será realizado juntamente com a 7ª edição da 
Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo – FeCEESP. O objetivo é 
estimular o desenvolvimento da competência do raciocínio lógico matemático, 
nos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, por meio 
de uma atividade motivadora inserida em um contexto significativo e que permita 
potenciar o desenvolvimento das habilidades cognitivas, por intermédio da 
proposição e resolução de desafios matemáticos, com a resolução de problemas 
em situações colaborativas presentes no cotidiano, tornando o estudante 
protagonista e atuante na sociedade. 

Poderão participar, por adesão, escolas dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e/ou do Ensino Médio da Rede Estadual, incluindo-se também todas 
as suas modalidades de ensino. 

Para participar das atividades dos Desafios Matemáticos 2020 – SEDUC/SP, 
a escola deverá informar seu interesse em participar dos “Desafios Matemáticos” 
preenchendo o Formulário de Inscrição, disponibilizado no regulamento da 7ª 
FeCEESP Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, através do link 
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1 

As fases estão de acordo com o cronograma geral da 7ª FeCEESP Feira de 
Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo.  
Regulamento do Projeto Desafios da Matemática: 
https://drive.google.com/file/d/1NOJPQM44YQfhoRsXBtgHmy3hOrdnPz50/view 

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
https://drive.google.com/file/d/1NOJPQM44YQfhoRsXBtgHmy3hOrdnPz50/view
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Em caso de dúvidas entrar em contato com as PCNPs Camila e Teresinha 
através do e-mail: camila.anna@educacao.sp.gov.br e ou 
teresinha.moreira@educacao.sp.gov.br.  
 

 
OUTROS 
VAGA PROFESSOR COORDENADOR 
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 07/08/2020, via e-mail (e914812a@educacao.sp.gov)  
- Entrevistas: serão agendadas em momento oportuno.  
- Informações com a Direção no Telefone 2748-5811. 

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

 
 

mailto:camila.anna@educacao.sp.gov.br
mailto:teresinha.moreira@educacao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov

