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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
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CIRCULAR Nº 23 de 05/08/2020  

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO MATERIAIS DE APOIO AO CURRÍCULO – 3º BIMESTRE 

A Coordenadoria Pedagógica informa que os materiais de apoio ao 
Currículo, referentes ao 3º bimestre, serão disponibilizados para a rede na 
seguinte conformidade:  
• Cadernos do Aluno (em formato digital) - disponíveis em:  

o site da EFAPE – Página do Currículo Paulista, acesso por meio do link 
(https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/), clicando na aba 
Materiais → Materiais de apoio.  

o Intranet – Espaço do Servidor, acesso por meio do link 
(https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/professores-
cadernos-do-sp-faz-escola-volume3-do-ensino-fundamental-anos-finais-e-
ensino-medio-estao-disponiveis.aspx).  

• Cadernos do Aluno (impresso): serão entregues nas unidades escolares durante 
o mês de agosto.  
• Cadernos do Professor (em formato digital): estarão disponíveis no início do 3º 
bimestre na página do Currículo Paulista e na Intranet, mesmos endereços 
disponibilizados acima. 
 
INFORMATIVO HABILIDADES ESSENCIAIS DO 3º BIMESTRE 

Disponibilizamos aos Professores a relação das habilidades essenciais do 3º 
bimestre. Link de acesso: 
 https://drive.google.com/file/d/1w9DUq2OyrfArGzvN-kgXdG_zHu86v9Cu/view 
 
DIVULGAÇÃO 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO) – PROVAS ONLINE – 1ª FASE NO 
PERÍODO DE 10/08 À 14/08/2020 

Informamos que 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 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/professores-cadernos-do-sp-faz-escola-volume3-do-ensino-fundamental-anos-finais-e-ensino-medio-estao-disponiveis.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/professores-cadernos-do-sp-faz-escola-volume3-do-ensino-fundamental-anos-finais-e-ensino-medio-estao-disponiveis.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/professores-cadernos-do-sp-faz-escola-volume3-do-ensino-fundamental-anos-finais-e-ensino-medio-estao-disponiveis.aspx
https://drive.google.com/file/d/1w9DUq2OyrfArGzvN-kgXdG_zHu86v9Cu/view
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nessa etapa avançam para a segunda fase, que é presencial, e inclui 45 testes. A 
prova é na escola onde o aluno está matriculado.  

Participar da CUCo é uma oportunidade para o estudante da rede 
pública melhorar o desempenho nos conteúdos dos processos seletivos de acesso 
ao nível superior de ensino, como vestibulares. Os estudantes concorrem apenas 
com estudantes de sua própria escola.  

Os participantes com melhor desempenho recebem benefícios, como 
certificados da USP e visitas à Universidade, concorrem a bolsas de pré-iniciação 
científica e bolsas Santander, entre outros. 

Prova online, acesso com CPF e senha cadastradas na inscrição no 
site www.fuvest.br. 

 
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);  

http://www.fuvest.br/
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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, 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=mHe4FhdFLESS
AM4cypMlnLaeCpiSPN1JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1Qw
SS4u  
Regulamento: https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB
1qP2VqsOPvE1   
 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  
 
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS  
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: De 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: De 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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLaeCpiSPN1JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1QwSS4u
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
https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
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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; 
 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. 
Público-alvo: Servidores da SEDUC do Quadro do Magistério (QM) e os Diretores 
de Núcleo Pedagógico, 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.  
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. 

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”. 
 
CURSO TECNOLOGIAS NA PRÁTICA – INSCRIÇÕES ABERTAS DE 03/08 À 
10/08/2020 

Estão abertas as inscrições para o curso Tecnologias na Prática – 1ª 
edição/2020. Esse curso propõe uma reflexão, com foco na prática, sobre a 
utilização de recursos tecnológicos para apoiar os educadores na superação dos 
desafios em relação ao retorno das aulas (remoto e presencial), subsidiá-los na 
organização e no planejamento das aulas frente a essa realidade (novo normal). 
Para isso, o referido curso aborda diferentes práticas pedagógicas apoiadas ao 

https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020%20/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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uso de tecnologias, ampliando o repertório de possibilidades metodológicas para 
o educador poder utilizar vários recursos no decorrer de suas aulas. Dessa forma, 
serão levadas em consideração as mais diversas realidades, independentemente 
de serem relacionadas às turmas ou a cada estudante.  
Público Alvo: Professores PEB I e PEB II, Professor Coordenador (PC), Diretor de 
Escola, Vice-Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Professor Coordenador do 
Núcleo Pedagógico (PCNP), Diretor do Núcleo Pedagógico e demais servidores 
afastados ou designados nos órgãos centrais, sendo titulares de cargo ou 
ocupantes de função-atividade, desde que estiverem com o cadastro ativo na SED 
(Secretaria Escolar Digital), conforme a base da CGRH do mês de julho de 2020.  
Inscrições: De 3 a 10 de agosto de 2020.  
Período de Realização: Este curso deverá ser realizado entre a data de adesão 
(respeitando-se o prazo do item “Inscrições”) e 8 de setembro de 2020. 
Modalidade A distância por meio do Ambiente virtual de aprendizagem (AVA-
EFAPE). 
Carga Horária: Serão 30 horas divididas em três módulos.  
Para realizar a sua inscrição:  
1. Acesse o site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br , clique em “Ações de 
formação”, “Inscrições abertas” e localize o curso Tecnologias na Prática;  
2. Leia atentamente e na íntegra o Regulamento do curso;  
3. Ao lado direito, na página do curso, clique em “AVA-EFAPE” e, em seguida, 
utilize o seu CPF (sem pontos ou hífen) nos campos “Usuário” e “Senha”;  
4. Por fim, localize o curso Tecnologias na prática, e aceite todas as regras de 
participação e certificação, dispostas no item “Termo de Aceite”.  
Pronto! Você estará inscrito e já poderá iniciar os seus estudos.  
 
PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR – INTEGRANDO CIÊNCIA, ESCOLA E SAÚDE 
– 1ª EDIÇÃO/2020  

Estão abertas as inscrições para o Programa Educação Alimentar – 
Integrando Ciência, Escola e Saúde – 1ª Edição/2020. Este curso é resultado de 
uma parceria entre o Programa Aprender na Comunidade da Pró-Reitoria de 
Graduação da Universidade de São Paulo (PRG/USP), a Faculdade de Saúde 
Pública (FSP/USP), o Centro Universitário São Camilo (CUSC/SP), a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) e a Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo (SOCESP), com o apoio da Escola de Formação dos 
Profissionais da Educação do Estado de São Paulo (EFAPE) e do Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia em Fluidos Complexos (INCT-FCx). Juntos, desenvolvemos 
um curso que tem como objetivo trazer as evidências científicas mais atuais sobre 
Alimentação e Nutrição e seus benefícios à saúde individual e coletiva por meio 
da capacitação dos servidores das escolas estaduais do Estado de São Paulo.  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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Público alvo: Servidores do Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar 
(QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE), desde que com registro ativo na 
Secretaria Escolar Digital (SED).  
Modalidade: A distância, em formato de estudos autônomos, no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Moodle/USP.  
Carga Horária: Este curso é formado por quatro eixos, distribuídos em módulos, 
que compõem uma carga horária de 40 horas.  
Cronograma: Inscrições: de 3 a 14 de agosto de 2020; 
               Realização: de 24 de agosto a 23 de outubro de 2020.  
Certificação: Ao finalizar todos os módulos, será fornecido um certificado de 
conclusão, que poderá ser computado no plano de carreira funcional dos 
servidores vinculados à SEDUC (conforme Portaria de Homologação EFAPE de 
13/07/2020, publicada no DOE de 14/07/2020).  
Como realizar a inscrição: Serão oferecidas 10.000 vagas e, para se inscrever, 
você deverá se cadastrar no site https://cursosextensao.usp.br/dashboard/ , 
buscar o curso “Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, Escola e 
Saúde – 1ª Edição/2020” e, por fim, inserir este código de convite/chave de 
inscrição: PMm&EV.D&WKn360X  
 
 
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. 
 
 
 
 

Marli Aparecida Rosa 
 Dirigente Regional de Ensino em exercício 

https://cursosextensao.usp.br/dashboard/
mailto:e914812a@educacao.sp.gov

