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CIRCULAR Nº 18 de 01/07/2020  

 
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 do período das inscrições ser amplo, é necessário se programar para 
que os estudantes tenham condições 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 
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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 à 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; 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 por  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. 
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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; 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  - o 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 
DIA “D” MOVIMENTO INOVA – DIA 03/07 

A proposta é criar um dia que amplie o acesso às atividades práticas, 
experiências significativas e conteúdos diferenciados, valorizando práticas da rede 
e contando com o apoio de instituições parceiras. Será uma oportunidade para que 
todos, por meio do Centro de Mídias de São Paulo, possam vivenciar práticas 
ligadas aos três componentes do Programa Inova Educação (Projeto de Vida, 

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/drive/folders/1TUj1OIm_bTFSo12p8UiR4vU0wWwm_dln
https://drive.google.com/drive/folders/1TUj1OIm_bTFSo12p8UiR4vU0wWwm_dln
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Eletivas e Tecnologias e Inovação). Será ao longo do dia, em ambientes de (co) 
criação, que permitem o compartilhamento de ideias, identificação do trabalho da 
rede. E, pretende-se que auxilie a promover o protagonismo juvenil com os 
materiais que todos têm em casa.  

Confira a programação do Centro de Mídias SP através do link: 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/prog-20-
07-03.pdf. 
 
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.  
 
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 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/prog-20-07-03.pdf
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/programacao/prog-20-07-03.pdf
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos
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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. 

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 
EE PROF.ª JULIETA TERLIZZI BINDO - VAGA ZELADORIA 

A Direção da EE Prof.ª Julieta Terlizzi Bindo informa que há vaga para 
zeladoria, os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola nos 
telefones: 2216-0318 ou 2216-7908. 
 
 
 

 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino 
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