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CIRCULAR Nº 29 de 16/09/2020  

 
GABINETE 
COMPETIÇÃO CUCO DE CONHECIMENTOS 2020 – AGRADECIMENTOS – ENSINO 
MÉDIO   

A Dirigente Regional de Ensino e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino Região Leste 4, agradecem e parabenizam todos os estudantes pela 
participação na Competição CuCo de Conhecimentos da Universidade de São 
Paulo (USP) – 2020. Queremos agradecer tanto aos estudantes premiados pela 
conquista realizada quanto aos gestores pela ajuda em incentivar e tornar 
possível a realização da Competição, mesmo neste período ímpar.  

A lista se encontra no site https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-
conhecimentos/ e está classificada em ordem alfabética. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Leste 4, no 
uso de suas atribuições legais, comunica a abertura das inscrições para o posto de 
trabalho na função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico desta 
Diretoria de Ensino, de acordo com a RES. SE nº 75/2014. 
VAGAS OFERECIDAS 
02 vagas para Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP, sendo: 

 01 (uma) vaga para PCNP - LÍNGUA PORTUGUESA; 

 01 (uma) vaga para PCNP – MATEMÁTICA 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 15 a 23 de setembro de 2020. 

Informamos que 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.  

https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/1-edital-pcnp-2020-14_09_20.pdf


P á g i n a  | 2 

 

CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição. 
Durante o período de inscrição, os interessados deverão encaminhar os 

documentos devidamente preenchidos, EXCLUSIVAMENTE para o e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br  

 
 

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO - NAD 
RETIRADA DE DOCUMENTOS 

Solicitamos às Unidades Escolares abaixo relacionadas, que retirem 
Prontuários de Professores no Núcleo de Administração – Protocolo, na sexta-
feira dia 18/09/2020 - das 10h às 15h, com a funcionária Dona Ana. 
 Adelino – Adelaide – Maria Ferraz – Infante – Julieta Farão – Julieta Bindo – 

Inah – Victor. 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
I MOSTRA DE MÚSICA ONLINE 2020 - CANTA PROFESSOR – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ O DIA 18/09/2020 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4 através do Núcleo Pedagógico, com o 
objetivo de difundir e estimular o talento e a produção musical dos PROFESSORES 
em seus diferentes gêneros, torna público as inscrições para a I Mostra de Música 
Online - 2020 - CANTA PROFESSOR com data prevista de realização em 
15/10/2020 em Live pelo Youtube. 

A Unidade Escolar, poderá inscrever um Professor, que apresentará uma 
música. Somente serão aceitas as inscrições com assinatura do Regulamento e 
Termo de utilização de imagens e/ou vídeo. 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida com os dados solicitados (e-mail 
e telefone) e encaminhada para o e-mail do Núcleo Pedagógico 
delt4npe@educacao.sp.gov.br, para que a equipe organizadora entre em contato 
com o Professor. Inscrições prorrogada até o dia 18/09/2020.  

 O tema da I Mostra de Música Online – 2020 Canta Professor é: LIVRE 

 Não fazem parte dos objetivos desta Mostra, músicas de TEMÁTICA 
RELIGIOSA. 

 São obrigações dos participantes se responsabilizarem pela escolha do 
repertório, instrumentos musicais, ensaio, execução da música e 
apresentação remotamente no dia e horário disposto no regulamento. 
A Unidade Escolar deve zelar para que sejam contempladas músicas que 

valorizem e enalteçam o bom trabalho e o respeito ao próximo. 
O Núcleo Pedagógico fará uma Orientação Técnica Online com os 

Professores inscritos. Em caso de dúvidas entrar em contato com as PCNPs 
Renata Rasquinho e Viviane Modesto no e-mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br  
CLIQUE AQUI para acessar a Autorização para uso de Imagem da I Mostra de 
Música Online 2020. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/2-ficha-de-inscrio-pcnp-2020-14_09_20.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/3-autorizao-uso-imagem-i-mostra-de-msica-online-2020.pdf
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CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento do I Mostra de Música Online 2020. 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de inscrição da I Mostra de Música Online 
2020. 
CLIQUE AQUI para acessar o Folder da I Mostra de Música Online 2020. 
 
CURSO ON-LINE: LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICAS EM SALA DE AULA – 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES A PARTIR DO DIA 21/09/2020 

O Programa Escrevendo o Futuro oferece cursos on-line gratuitos para 
educadores de todo o Brasil, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, 
com o objetivo de contribuir com a formação de educadores para o ensino da 
língua portuguesa, com o foco na leitura e escrita.  
Objetivos do curso: “Oferecer reflexões teóricas e sugestões práticas para os 
professores que queiram aprimorar dinâmicas de sala de aula para o ensino de 
leitura na escola. Promover a autonomia e a desenvoltura do professor para criar 
e adaptar suas aulas levando em conta os conhecimentos prévios de seus alunos. 
Aguçar a percepção para as diferentes maneiras de ler um texto, diferentes 
modos de trabalhar com o texto em sala de aula, os efeitos de sentido de 
recursos expressivos do texto, a variação nos gêneros do discurso.” 
Público-alvo: Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio. Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e 
educadores que atuam em outras instâncias também podem participar se tiverem 
interesse no ensino da leitura. 
Carga horária e certificação: O curso possui carga horária total de 60 horas e 
oferece as seguintes categorias de certificação: 

 60 horas: para os participantes que finalizarem as 4 unidades em conjunto. 
Ou seja, para obter essa categoria de certificado é necessário fazer as 4 
unidades dentro do mesmo período de curso. 

 15 horas: também é possível realizar as unidades separadamente, de 
acordo o interesse do(a) cursista. Nesse caso, cada unidade oferece um 
certificado de 15 horas cada. Ao final, o certificado recebido terá o número 
de horas equivalente às unidades finalizadas. 

Inscrição: A partir do dia 21/09/2020 através do site: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-
line/informacoes 
Período de realização: 21/09/2020 a 07/12/2020 

Para dúvidas e informações sobre os cursos on-line do Programa 
Escrevendo o Futuro, entre em contato com a PCNP Jacqueline através do e-mail: 
jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br .   
 
NOVOTEC EXPRESSO: CURSOS SEMIPRESENCIAIS DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL - INSCRIÇÕES ATÉ 23/09 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/4-regulamento-i-mostra-de-msica-online-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/5-ficha-de-inscrio-i-mostra-de-msica-online-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/6-folder-mostra-de-msica_.png
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
mailto:jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br
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Estão abertas as inscrições para os cursos do Novotec Expresso. Estudantes 
do ensino médio regular, EJA e concluintes até dois anos podem se inscrever. O 
prazo para as inscrições é até 23 de setembro. As matrículas ocorrerão online 
entre 24 e 30 de setembro e as aulas iniciam no dia 5 de outubro. Todos os cursos 
são certificados pelo Centro Paula Souza, como qualificação profissional. 

Neste segundo semestre de 2020, os cursos serão semipresenciais, ou seja, 
grande parte das aulas serão online e ao vivo, realizadas pela plataforma 
Microsoft Teams. Haverá também encontros presenciais na unidade de ensino 
escolhida no momento da inscrição. São 11 novos cursos com duração de 90 
horas, executados em 3 meses. 

 Para mais informações sobre inscrições, Unidades Escolares ofertantes e 
cursos oferecidos, acesse o site https://www.novotec.sp.gov.br/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Arquivo: Novotec Expresso 2020   

FÍSICA DE FRONTEIRA ONLINE - ICTP-SAIFR – CURSOS ONLINE PARA O MÊS DE 
SETEMBRO 

O ICTP-SAIFR tem oferecido cursos online gratuitos sobre Física Moderna 
para professores de Ensino Médio aplicar em suas aulas virtuais.  

Estão abertas as inscrições para a programação de setembro do “Física de 
Fronteira Online”, atividade organizada pelo ICTP-SAIFR, centro de pesquisa em 
Física Teórica vinculado ao IFT-UNESP. São encontros virtuais voltados para 
professores de Ensino Médio, com o objetivo de compartilhar técnicas e 
estratégias para inclusão de tópicos de Física Moderna e Contemporânea em 
aulas a distância.  

A abertura dos encontros acontecerá na quarta-feira, dia 2 de setembro, às 
19 horas, com uma sessão especial de "Pergunte ao Físico", com o Prof. Martin 
Makler, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).  

Assim como nas edições anteriores, os encontros do Física de Fronteira 
Online terão duração de uma hora e meia e acontecerão duas vezes por semana, 
às quartas e sextas, com duas opções de horários: às 15 ou às 19 horas. 

Você pode acessar a programação completa dessas atividades em: 
outreach.ictp-saifr.org/  

Os encontros serão realizados pela plataforma Zoom. A participação é 
gratuita, porém com vagas limitadas. Para realizar a inscrição e ter mais 
informações, incluindo a programação completa para o mês de setembro, acesse 
a página https://www.ictp-saifr.org/salavirtual . 
 
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 

https://www.novotec.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/12-novotec-expresso-setembro-2020_cir-29.png
https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
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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. 
CLIQUE AQUI  para acessar Tutoria de subsídio “Como gravar um Vídeo”    
CLIQUE AQUI  para acessar Folder Flink Sampa 2020. 
Material de apoio no link: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:viviane.modesto@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/7-flink-sampa-2020-ficha-de-inscrio-e-autorizao-de-representante-legal-anexo-i-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/8-flink-sampa-2020-orientaes-curriculares-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/9-flink-sampa-2020-regulamento-do-festival-afrominuto-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/10subsdio_como-gravar-um-video_tutorial_cir-27.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/11-folder-flink-sampa-2020_cir-27.jpeg
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180
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Vídeo FLINK Sampa 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=HzyiJjDHdpU&feature=youtu.be 
Site Milton Santos: http://miltonsantos.com.br/site/ 
 

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”. 
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

https://www.youtube.com/watch?v=HzyiJjDHdpU&feature=youtu.be
http://miltonsantos.com.br/site/
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020%20/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/

