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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino  
 
 
 

CIRCULAR Nº 26 de 26/08/2020  

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO MOVIMENTO INOVA  

O Movimento Inova, tem como objetivo de 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).  

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! 
Link dos editais:  
•Hackathon 
 (https://drive.google.com/file/d/1dVo7ejL0QyZcxQ4GHSv7sh-Iha0FJ8ER/view) 
• Mostra de Robótica  
(https://drive.google.com/file/d/1FKqu80j8kmSG3vbVU68ZLgsr58Esh9MG/view) 
 
INFORMATIVO – APRESENTAÇÃO E GRAVAÇÕES DO DIA D DA RECUPERAÇÃO E 
APROFUNDAMENTO 

Informamos que estão disponíveis para acesso a apresentação utilizada na 
formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem no 
seguinte link: 
https://drive.google.com/file/d/1RlPdnjSYPM9MSKSkVrY-4Ewui04pvpZ5/view  

A gravação das formações já está disponível no canal Formação de 
Professores no Youtube do Centro de Mídias (link).  
https://www.youtube.com/c/CMSPForma%C3%A7%C3%A3odeProfessores 

https://drive.google.com/file/d/1dVo7ejL0QyZcxQ4GHSv7sh-Iha0FJ8ER/view
https://drive.google.com/file/d/1FKqu80j8kmSG3vbVU68ZLgsr58Esh9MG/view
https://drive.google.com/file/d/1RlPdnjSYPM9MSKSkVrY-4Ewui04pvpZ5/view
https://www.youtube.com/c/CMSPForma%C3%A7%C3%A3odeProfessores
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Como informado durante a apresentação, as sequências didáticas/de 
atividades já estão disponíveis no site do Currículo Paulista, nos links abaixo:  
• Ensino Fundamental:  
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-
fundamental/aprender-sempre-ef/ 
• Ensino Médio: 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-
sempre-em/ 
 
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DA FeCEESP 

Em continuidade às etapas de realização da Feira de Ciências das Escolas 
Estaduais de São Paulo – FeCEESP, informamos que, devido à suspensão das 
atividades escolares de 24 a 28 de agosto, foram realizadas algumas atualizações 
no cronograma de ações desta edição e que no link abaixo, encontra-se a versão 
atualizada do regulamento da 7ª edição da FeCEESP. 
https://drive.google.com/file/d/1JxXW2__cp45eJLRNKvW2CZPqvJsCMWEf/view 
CLIQUE AQUI para acessar o Cronograma FeCEESP atualizado. 

Aproveitamos para comunicar que, devido à situação que estamos vivendo, 
em relação ao anexo I, serão aceitas fotos da assinatura e RG, a serem anexadas 
ao documento como imagem.  

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 
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. 
 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
https://drive.google.com/file/d/1JxXW2__cp45eJLRNKvW2CZPqvJsCMWEf/view
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/08/1-cronograma-feceesp-atualizado_cir-26.pdf
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
https://www.ismart.org.br/processo-seletivo
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FESTIVAL AFRO MINUTO – FLINK SAMPA 2020 – MILTON SANTOS” – 
INSCRIÇÕES ATÉ 31/09/2020 

Este ano vivenciamos uma onda de protestos contra o racismo, 
evidenciando a necessidade de ampliarmos os debates e reflexões sobre as 
desigualdades raciais ainda manifestadas, a fim de combater todas as formas 
de discriminação. 

Com esse propósito, a Faculdade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras, 
em parceria com a SEDUC, por meio da Coordenadoria 
Pedagógica/Departamento de Modalidades Educacionais/Centro de Inclusão 
Educacional e da Escola de Formação dos Profissionais da Educação/CRE Mario 
Covas, promovem o Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2020 com o Tema: 
Vida e obras de “MILTON SANTOS” 
Objetivo: Promover o reconhecimento, a valorização e o respeito à 
diversidade étnico-racial brasileira e à cultura afro-brasileira e africana, 
aprofundando as conversas sobre a questão do protagonismo negro, de 
maneira participativa. 
A quem se destina: Todos os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
Anos Finais e alunos do Ensino Médio, regulares ou integral, bem como 
atendimento e modalidades educacionais: Educação de Jovens e Adultos – EJA 
e CEEJA, classes prisionais, classes hospitalares, comunidades assentamento, 
quilombolas e indígenas e Fundação Casa. 
Período de Inscrições: Até 30/09/2020 
Como participar: produzindo vídeos de no mínimo um e no máximo três 
minutos, que dialoguem com o tema de Igualdade Racial, tendo como 
referência as trajetórias, experiências literárias e acadêmicas do paulista 
Milton Santos. 

Cada unidade escolar formará uma comissão multidisciplinar de 
professores para realizar a seleção de até um vídeo em cada uma das 
categorias: Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, 
Ensino Médio e EJA, que deverá encaminhá-lo para o Núcleo Pedagógico no e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br  até o dia 30/09. 

Alunos e professores vencedores do Concurso ganharão certificado de 
participação e livros de literatura afro-brasileira. A premiação será feita 
durante a Flink Sampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, 
que acontecerá entre os dias 16 e 19 de novembro, no campus da Faculdade 
Zumbi dos Palmares. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com a PCNP Viviane no e-mail: 
viviane.modesto@educacao.sp.gov.br 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição e Autorização do representante 
legal. 
CLIQUE AQUI para acessar as Orientações Curriculares.  
CLIQUE AQUI para acessar Regulamento do Festival Afrominuto. 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:viviane.modesto@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/08/2-flink-sampa-2020-ficha-de-inscrio-e-autorizao-de-representante-legal-anexo-i-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/08/3-flink-sampa-2020-orientaes-curriculares-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/08/4-flink-sampa-2020-regulamento-do-festival-afrominuto-cir-26.pdf
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Material de apoio acessa o link abaixo: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180 
 
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS  
FORMAÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO – 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”. 
 
EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ONLINE: USO SEGURO E CONSCIENTE DA 
INTERNET – 1ª EDIÇÃO/2020  

As inscrições para o curso “Educando para boas escolhas online: uso seguro 
e consciente da Internet – 1ª Edição/2020” estão abertas e permanecerão 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020%20/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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disponíveis até o dia 26 de agosto de 2020, ou até o término das vagas ofertadas 
para cada público, o que acontecer primeiro.  
Público-alvo:  

 Os servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-
SP), pertencentes aos três quadros: Quadro do Magistério (QM), Quadro de 
Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE); 

 Os servidores das redes municipais do Estado de São Paulo, desde que com 
o cadastro ativo na SED (Secretaria Escolar Digital) durante o período das 
inscrições.  

Como realizar a inscrição: Acesse o site da EFAPE 
www.escoladeformacao.sp.gov.br e, no canal “Inscrições abertas”, localizar o 
curso. Utilizar nos campos “Usuário” e “Senha” o seu CPF (com 11 dígitos, sem 
pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente. Serão 
disponibilizadas 10.000 (dez mil) vagas, totalizando 5.000 (cinco mil) para 
servidores estaduais e 5.000 (cinco mil) para servidores municipais.  
Realização do curso  

Com carga horária de 60 horas divididas em quatro módulos, as atividades 
serão a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) no 
período de 1º de setembro a 3 de novembro de 2020.  

Importante: todas as informações detalhadas sobre o curso estão 
disponíveis no Regulamento; portanto, antes de realizar a sua inscrição, não deixe 
de consultá-lo!  

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

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

 
 
 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/

