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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 22 de 29/07/2020  

 
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: 

 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 

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


P á g i n a  | 2 

 

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. 
 
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, 
entretanto, ele não age sozinho, ele precisa liderar a equipe escolar para alcançar 
resultados positivos. 

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
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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/ . 
 
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 Sem Papel 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. 
Posto isso, reiteramos que permanecem válidos e ativos os Planos de 

Melhoria da Convivência Digital e Cyberbullying, relativos às aulas on-line e 
homologadas 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 
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. 

 
INFORMATIVO HABILIDADES ESSENCIAS DO 3º BIMESTRE 

No próximo dia 03 de agosto de 2020 iniciará o 3º bimestre. 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  

https://www.premiogestaoescolar.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/07/5-plano-de-melhoria-da-convivncia_setembro-a-dezembro-de-2020-1.docx
https://drive.google.com/drive/folders/1O646FXSdZ7rahN6GN1s2uytopssfWVCx
https://drive.google.com/file/d/1w9DUq2OyrfArGzvN-kgXdG_zHu86v9Cu/view
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DIVULGAÇÃO 
PLATAFORMA PILARES DO FUTURO - LANÇAMENTO EM 05/08 

A plataforma Pilares do Futuro nasceu com o propósito de apoiar os 
educadores na busca e no desenvolvimento de práticas educativas sobre 
cidadania digital. Em seu lançamento, dia 05/08 às 17 horas, será feita uma live 
no canal do YouTube do Instituto EducaDigital. O “encontro” terá a presença de 
Rebeca Otero, da UNESCO Representação Brasil; e Kelli Angelini, do NIC.br; além 
da equipe idealizadora do projeto, para contar sobre esse novo ambiente on-line, 
aberto e gratuito, que visa incentivar a cultura de colaboração entre educadores 
de todo o país, para implementação de boas práticas envolvendo esse tema. 

Em conversa com Rosa Lamana, da EFAPE, a plataforma visa materiais 
sobre educação ética e segurança na internet, em um ambiente colaborativo com 
práticas pedagógicas elaboradas e utilizadas em sala de aula por outros 
educadores. Saiba mais sobre o projeto em 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&Entry
Id=4766 . 

 
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:  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4766
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4766


P á g i n a  | 5 

 

 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);  

 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 
 

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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CURSO ON-LINE – SEQUÊNCIA DIDÁTICA: APRENDENDO POR MEIO DE 
RESENHAS – PERÍODO DE INSCRIÇÕES DE 10 A 14/08/2020 

O Curso on-line de Sequência Didática: aprendendo por meio de resenhas, 
traz como objetivo vivenciar uma sequência didática (SD) para escrever uma 
resenha de um produto cultural; compreender, a partir desta vivência, quais são 
os princípios do trabalho com gêneros e com sequência didática (SD) na escola; 
conhecer e refletir sobre atividades e exercícios que ajudam a pensar em como 
ensinar crianças e jovens a produzir textos na escola. 
Público-alvo: Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – Anos 
Finais e Ensino Médio. 
Duração: Doze semanas. 
Carga horária e certificação: A carga horária total é de 80 horas e o curso oferece 
duas categorias de certificação para os professores e professoras que cumprirem 
com os critérios explicitados no Contrato Didático: Certificação Parcial, de 40 
horas; e Certificação Total, de 80 horas. 
Inscrição: 10/08/2020 a 14/08/2020, para realizar a inscrição acesse o link 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes  

Período de realização: 17/08/2020 a 09/11/2020 
Para dúvidas e informações sobre os cursos on-line do Programa Escrevendo o 
Futuro, acesse o site: www.escrevendoofuturo.org.br. 
 
CODE WEEKS - FORMAÇÕES EM AGOSTO 2020 

A Internet das Coisas, ou em inglês, Internet of Things (IoT) é um conceito 
que define a interconexão de objetos do nosso dia a dia à internet. E se há alguns 
anos falar sobre isso parecia coisa de filme futurista, hoje já é realidade. E durante 
a Code Weeks, educadores da Rede terão a oportunidade de participar de 
formações práticas, com mão na massa, sobre as possibilidades pedagógicas que 
a Internet das Coisas possibilita dentro de uma sala de aula. Este ano, devido às 
recomendações de isolamento social, a Code Weeks será ministrada totalmente 
online. 

Para esta edição, poderão participar professores do Ensino Fundamental, 
Ensino Médio ou Técnico de escolas públicas e educadores de ONGs. Serão 
abertas 150 vagas por Code Week, e cada semana apresenta um tema diferente 
sobre tecnologia. Para mais informações sobre inscrição e temas de formação, 
acesse o site https://naescola.codeiot.org.br/codeday/.  
 
FORMAÇÃO BÁSICA – 3ª EDIÇÃO/2020 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE 27/07 A 
13/10/2020 

Estão abertas as inscrições para a 3ª Edição/2020 dos três cursos da 
Formação Básica do Programa Inova Educação: 

 Formação Básica: Eletivas – 3ª Edição/2020; 
 Formação Básica: Projeto de Vida – 3ª Edição/2020; 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://naescola.codeiot.org.br/codeday/
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 Formação Básica: Tecnologia – 3ª Edição/2020. 
As inscrições deverão ser realizadas por adesão; portanto, caberá a cada 

profissional interessado(a) e público-alvo da ação se inscrever. Você poderá 
participar de mais de um curso, caso houver o desejo de lecionar em mais de um 
componente curricular. 

Quem poderá se inscrever: Todos os servidores da SEDUC do Quadro do 
Magistério (QM) e os Diretores de Núcleo Pedagógico (QSE), desde que não 
tiverem sido aprovados em edições anteriores do mesmo curso. 

Realização do(s) curso(s): O início do(s) curso(s) seguirá o cronograma de 
acordo com a data em que a sua inscrição for efetivada. 

No site do programa Inova Educação 
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020 /  você terá acesso ao 
Regulamento (único aos três cursos), com o cronograma completo e demais 
informações. As atividades deverão ser realizadas inteiramente à distância no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) e finalizadas até o dia 
18 de novembro de 2020. Por isso, programe-se com antecedência para não 
perder os prazos! 

Como realizar a inscrição: Acesse o site do programa Inova Educação e 
clique no formulário de inscrição de seu interesse. Utilize nos campos “USUÁRIO” 
e “SENHA” o seu CPF ou a sua senha pessoal já utilizada anteriormente. As 
inscrições ficarão disponíveis do dia 27 de julho até o dia 13 de outubro de 2020. 

Importante: note que, para cada curso, há um formulário de inscrição 
específico. Assim, caso queira realizar os três cursos, você deverá acessar os três 
formulários. Não há limite de vagas. 

Cursos de Aprofundamento: Apenas o(a) cursista aprovado(a) na Formação 
Básica terá sua inscrição realizada pela EFAPE no(s) respectivo(s) curso(s) de 
Aprofundamento, que serão ofertados conforme cronograma posteriormente 
estabelecido e previamente divulgado. 

Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da 
Secretaria da Educação, por meio do site da EFAPE 
www.escoladeformacao.sp.gov.br , no canal “Fale Conosco”. 

Aproveite essa nova oportunidade e se inscreva! 
 
 
OUTROS 
VAGA PROFESSOR COORDENADOR 
E.E. PROFa. JULIETA FARÃO 

A Direção da Escola Profa. Julieta Farão informa que possui 01 vaga de 
Professor Coordenador de Anos Finais e Ensino Médio. Informações 
necessárias e envio dos projetos até dia 03 de Agosto devem ser feitas pelo e-
mail e902792a@educacao.sp.gov.br . 
 

https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020%20/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
mailto:e902792a@educacao.sp.gov.br
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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:e914812a@educacao.sp.gov

