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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Marli Aparecida Rosa 

Dirigente Regional de Ensino em exercício 
 
 
 

CIRCULAR Nº 24 de 12/08/2020  

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
CONVIVA SP  

Comunicamos sobre a Formação Seminário GEPEM, por streaming, “A 
formação da personalidade ética e as contribuições da escola” na seguinte 
conformidade:   
Data: 13/08/2020 (Quinta-Feira) 
Horário: das 08h30 às 12h30.     
Público Convocado: Dirigentes, Supervisores, PCNPs, Diretores, Vice Diretores,  
Professores Coordenadores e Professores Mediadores inseridos na 1ª onda GEPEM.  
Link para acesso: www.escoladeformacao.sp.gov.br/str1308   

 
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. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/str1308
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
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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 
 
INFORMATIVO MOVIMENTO INOVA  

O Movimento Inova, a ser realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2020, 
em formato on-line, tem como objetivo valorizar práticas docentes e dos 
estudantes no que se refere à utilização de novas tecnologias educacionais, assim 
como conectá-los com os demais membros da Rede às soluções tecnológicas e ao 
ecossistema de inovação de São Paulo. Dentre as iniciativas do Movimento Inova 
estão o Hackathon, a Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa e a 
Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP). Em 2019, a 
experiência de realizar as três atividades no Movimento Inova foi bem sucedida, e 
os grupos finalistas tiveram a oportunidade de expor e desenvolver seus projetos 
durante os dois dias de Movimento Inova, que ocorreu no mês de dezembro, em 
São Paulo.  

Este ano, tivemos um gostinho com Dia D do Movimento Inova e agora 
convidamos vocês a inscreverem os projetos para conseguirmos cada vez mais 
conectar a Rede às novas tecnologias, conectando ao projeto de vida. Assim, 
convidamos a todos(as) a lerem os editais, e aproveitamos para lembrar que a 
primeira fase das inscrições para o Hackathon e para a Mostra Interativa de 
Robótica e Computação Criativa estão abertas até o dia 31 de agosto. E as 
inscrições para a FeCEESP podem ser feitas até o final de agosto.  

Link dos editais:  
 Hackathon  

(https://drive.google.com/file/d/1dVo7ejL0QyZcxQ4GHSv7sh-Iha0FJ8ER/view) 
 Mostra de Robótica  

(https://drive.google.com/file/d/1FKqu80j8kmSG3vbVU68ZLgsr58Esh9MG/view) 
 Regulamento atualizado FeCEESP 

(https://drive.google.com/file/d/1963Ox4wzN64iS_slnSFYekLJuaR7Ab6n/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 
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 

https://drive.google.com/file/d/1w9DUq2OyrfArGzvN-kgXdG_zHu86v9Cu/view
https://drive.google.com/file/d/1dVo7ejL0QyZcxQ4GHSv7sh-Iha0FJ8ER/view
https://drive.google.com/file/d/1FKqu80j8kmSG3vbVU68ZLgsr58Esh9MG/view
https://drive.google.com/file/d/1963Ox4wzN64iS_slnSFYekLJuaR7Ab6n/view
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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. 

 
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. 

Solicitamos 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 
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 

http://www.fuvest.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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Ciências da Natureza, Humanas e Matemática, inserindo-os no contexto da Pré-
Iniciação Científica.   

Para manifestar interesse, solicitamos o preenchimento do link a seguir, 
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=mHe4FhdFLESSAM4

cypMlnLaeCpiSPN1JlpvY6RtY1XNURFRBNDU0QUlBQ0lHSEpPUFM5SjNFV1QwS

S4u 

Regulamento:  https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1q

P2VqsOPvE1   
Em caso de dúvidas entrar em contato com o PCNP Rodrigo através do e-

mail: rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br  
 
ISMART – DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª ETAPA DO PROCESSO 
SELETIVO – PROVA DIGITAL DIA 13/09 

Informamos que o resultado do Teste Online Ismart já foi divulgado e a lista 
dos classificados para a segunda etapa se encontra no site  
https://www.ismart.org.br/processo-seletivo . 

Informamos ainda que a Prova Digital da 2ª etapa será dia 13/09/2020 e 
que devido à pandemia, a mesma acontecerá de forma remota e online. As 
orientações serão enviadas para o e-mail do aluno e divulgadas nas redes sociais 
do Ismart.  

Escolas com alunos aprovados para a segunda fase: 
Projeto Alicerce Ismart ( 7°ano): 
 Infante – Rosolia – Cunha – Jozineide – Hiroshima e Adelaide. 

Projeto Bolsa Talento ( 9° ano):  
 Orlandi – Infante – Mignone – Rosolia – Victor – Jozineide – Nicarágua – 

Adelaide – Cunha – Pilar e Pena.     
Parabéns aos aprovados para a segunda fase.  Vamos continuar apoiando os 

nossos alunos. 
 
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 

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.ismart.org.br/processo-seletivo
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em situações colaborativas presentes no cotidiano, tornando o estudante 
protagonista e atuante na sociedade.  

Para participar das atividades dos Desafios Matemáticos 2020 – SEDUC/SP, 
as escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio da Rede 
Estadual, incluindo-se também todas as suas modalidades de ensino, deverão 
informar seu interesse 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 no Link:  

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

 
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. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WtXBEXqSHDTtToyymUTB1qP2VqsOPvE1
https://drive.google.com/file/d/1NOJPQM44YQfhoRsXBtgHmy3hOrdnPz50/view
mailto:camila.anna@educacao.sp.gov.br
mailto:teresinha.moreira@educacao.sp.gov.br
https://naescola.codeiot.org.br/codeday/
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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. 
 
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. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020%20/
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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”. 
 
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.  
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  
 
PRO FUTURO – 1ª EDIÇÃO/2020 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), em parceria com 
a Fundação Telefônica Vivo, buscando a inovação, o crescimento e o 
fortalecimento das metodologias de ensino no Estado de São Paulo, tem o prazer 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
https://cursosextensao.usp.br/dashboard/
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de ofertar uma série de cursos com métodos de ensino e conteúdos inovadores, 
para os Servidores da SEDUC.  
Inscrições: De 12 a 18 de agosto de 2020.  
Modalidade: A distância, em formato de estudos autônomos, por meio da 
plataforma Escolas Conectadas.  
Cursos:  

 Grandezas e medidas: explorar para compreender  

 Produção colaborativa de conhecimento: redes para multiplicar e aprender  

 Quero Inovar! Por onde começo?  

 Se meu computador pensasse... Uma correlação entre a lógica 
computacional e os problemas do dia a dia  

 Escola Digital: Curadoria de Objetos Digitais de Aprendizagem  
Quer saber mais? Acesse já o site da EFAPE 

(www.escoladeformacao.sp.gov.br), clique em “Ações de formação”, “Inscrições 
abertas” e, por fim, localize página “Pro Futuro”. Nessa página você terá todas as 
informações. 

 
 
 

Marli Aparecida Rosa 
 Dirigente Regional de Ensino em exercício 


