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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 30 de 23/09/2020  

 
GABINETE 
VIII CONCURSO DE REDAÇÃO DO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS 2020 - 
AGRADECIMENTOS  

A Dirigente Regional de Ensino e a Equipe do Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradecem às escolas: EE Dona Pilar Vidal e EE 
Professor João Ramacciotti, por participarem do 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).  

A divulgação do resultado final será realizada em breve pelo site do 
Hospital do Câncer de Barretos  
 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2020 

Solicitamos aos Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar que 
preencham o CADASTRO de atualização da Unidade Escolar e encaminhem à 
Assessoria do Gabinete, no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
CLIQUE AQUI para acessar o formulário. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 

Informamos aos docentes que se encontra aberta a inscrição para 
credenciamento de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico.  
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 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/9_cadastro-escolas-2020.doc


P á g i n a  | 2 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 15 a 23 de setembro de 2020. 
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.  
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição. 

Esclarecemos que durante o período de inscrição, os interessados deverão 
encaminhar os documentos relacionados no Edital de Credenciamento e a Ficha 
de Inscrição devidamente preenchida, EXCLUSIVAMENTE para o e-mail: 
delt4npe@educacao.sp.gov.br 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
DOCUMENTO ORIENTADOR – RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO NOS 
COMPONENTES ALÉM DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

Com o intuito de apoiar os professores dos componentes curriculares além 
de Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental e do 
ensino médio, enviamos neste link https://drive.google.com/file/d/1ZB6C-
kzTsudA10iIk5In5Q7y5jH8syVC/view o “Documento orientador - Recuperação e 
aprofundamento nos componentes além de Língua Portuguesa e Matemática”  

O documento apresenta aos professores sugestões de como elaborar seus 
planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus 
estudantes.  

Para cada componente curricular, foi apresentado um exemplo de como 
pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento, a partir da 
identificação das habilidades essenciais e de suporte, e da apresentação de 
sugestões/exemplos de como realizar o trabalho pedagógico seguindo uma 
metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas - ativação inicial, 
desenvolvimento e finalização.  

Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes 
habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do 2º semestre deste ano, 
podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a 
aprendizagem dos estudantes.  

Durante as formações/ATPC oferecidas no Centro de Mídias, para as áreas 
de conhecimento na semana de 5 a 9 de outubro (sem contar com Língua 
Portuguesa e Matemática, que terão a continuidade das formações específicas 
focadas nas sequências didáticas/de atividades Aprender Sempre - Volume 3), 
esse documento orientador que está sendo disponibilizado será o foco, para que 
os professores possam organizar suas aulas das semanas seguintes com os alunos 
já tendo considerando a metodologia e sugestões apresentadas. 
 

https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/1_edital-pcnp-2020.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/2_ficha-de-inscrio-pcnp-2020-14_09_20.doc
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1ZB6C-kzTsudA10iIk5In5Q7y5jH8syVC/view
https://drive.google.com/file/d/1ZB6C-kzTsudA10iIk5In5Q7y5jH8syVC/view
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AUTOAVALIAÇÃO FORMATIVA – PREENCHIMENTO DAS RUBRICAS NA SED – 
PERÍODO DE 16 A 23/09/2020  

A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento importante, pois 
os estudantes terão a oportunidade de avaliarem seu processo de aprendizagem 
avançando no desenvolvimento de seus Projetos de Vida.  

A colaboração dos Gestores das escolas e Professores(as) de Projeto de 
Vida é fundamental no incentivo e auxílio do preenchimento destas rubricas pelos 
estudantes. E neste bimestre os estudantes farão a Autoavaliação Formativa – 
Preenchimento das Rubricas, na Secretaria Escolar Digital (SED).  

No Projeto de Vida, as orientações sobre a aplicação do instrumento de 
Avaliação Formativa do 3º bimestre são as mesmas do 1º bimestre do Caderno do 
Professor acessar o link: 
(https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-
fundamental/materiais-de-apoio/ ) e Caderno do Aluno. Nesta edição além do 
preenchimento na SED, os estudantes devem selecionar apenas as rubricas 
referentes às duas competências socioemocionais que apontaram em seus Planos 
de Desenvolvimento Pessoal.  

Nas aulas de Projeto de Vida foram disponibilizadas orientações para o 
preenchimento da Autoavaliação Formativa na Secretaria Escolar Digital (SED). 
Esta aula foi transmitida pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) 
no dia 16 de setembro de 2020, para os Anos Finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.  

Os estudantes poderão realizar o preenchimento das rubricas na Secretaria 
Escolar Digital (SED) através do site: https://sed.educacao.sp.gov.br/  no período 
de 16 a 23 de setembro de 2020.  

O Tutorial para a realização da Autoavaliação Formativa (Rubricas) se 
encontra no Link:  
https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view  
 
PNLD 2020 LITERÁRIO  

Seguem informações sobre o processo de escolha do PNLD 2020 Literário: 
1. Participarão as escolas e unidades da Fundação Casa que ofertam Anos 

Finais, no período de 16 a 25 de setembro;  
2. O sistema poderá ser acessado no endereço: 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/  
3. A senha de acesso ao sistema pertence à direção da escola; 
4. O conteúdo das obras estará disponível mediante senha gerada pelo 

sistema do PDDE Interativo à direção escolar para visualização pelos 
professores, somente durante o processo de escolha, confira anexo;  

5. Caso a escola não deseje receber os livros deverá acessar o sistema e 
indicar a opção “não desejo receber acervos literários” no campo para 
acervo e no campo para livros “não desejo receber obras literárias”;  

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/materiais-de-apoio/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/materiais-de-apoio/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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6. Se a escola não acessar o sistema ou não finalizar a escolha serão 
encaminhados aleatoriamente acervos e obras literárias constantes do guia 
conforme critérios do FNDE;  

7. Observar que há duas categorias: categoria I para alunos do 6º e 7º anos e 
categoria II para alunos do 8º e 9º anos;  

8. É necessário inserir a “Ata de Escolha”, digitalizada em um único 
documento para respectiva finalização do registro de escolha, segue link 
para visualização da Ata, 
https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020_literario/ata_escolha  

Sobre os acervos:  
a) cada escola deverá indicar na plataforma acervos dentre as 14 opções;  
b) cada acervo é composto de 23 a 25 obras, que serão destinados para Sala 

de Leitura;  
c) a quantidade de acervos estará em função de dados do Censo Escolar.  

Sobre livros dos estudantes:  
a) a escola escolherá duas obras para cada aluno;  
b) as duas obras serão iguais para todas as turmas de um mesmo ano;  
c) as opções, primeira e segunda, dos dois títulos dos livros do aluno deverão 

ser de editoras diferentes (ou seja, 4 editoras diferentes);  
d) os livros do estudante e professor são reutilizáveis, portanto, devolvíveis ao 

final do ano letivo, pois possuem ciclo de atendimento de 4 anos;  
As escolas devem:  

a) manter sigilo absoluto sobre dados de acesso a sistema de registro da 
escolha;  
b) informar sobre visita de representantes de editoras;  
c) divulgar, em local público, a ata de escolha e o comprovante do registro de 
escolha;  

É proibido às escolas e diretorias de ensino:  
a) aceitar, a qualquer tempo, vantagens, presentes ou brindes em razão da 

escolha de materiais do PNLD; 
b) permitir o acesso de representantes, de detentores de direitos autorais ou 

editoras nas dependências da escola ou diretoria de ensino durante o 
período de escolha;  
Sublinhamos que o Guia do PNLD 2020 Literário é a ferramenta oficial para 

ter acesso e analisar as obras que serão distribuídas para as escolas. Atenção aos 
conteúdos disponibilizados na internet, pois não há garantia de que esse material 
será o mesmo a ser adquirido pelo FNDE;  

Antes de registrar a escolha, os professores devem se basear nas resenhas 
das obras apresentadas no Guia e podem acessar os livros na íntegra para 
verificar se eles realmente atendem aos objetivos de ensino traçados pela escola. 
Ressaltamos sobre a importância de a escolha ser feita a partir de uma reflexão 
coletiva. Sugerimos que professores e gestores escolares se reúnam, mesmo que 

https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020_literario/ata_escolha
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virtualmente, para que sejam escolhidos os livros de literatura mais adequados ao 
projeto pedagógico da escola.  

Para auxiliar na escolha seguem os seguintes anexos:  
a) guia PNLD 2020 Literário;  
b) passo a passo PNLD 2020 Literário;  
c) orientações gerais PNLD 2020 Literário;  
d) acessar obras PNLD 2020 Literário.  
PNLD – Guia: 
https://drive.google.com/file/d/12Vokg0HEUKgbRxXStLmRJHgzTVTpOTrR/view 
PNLD – Passo a passo da escolha: 
https://drive.google.com/file/d/1N41MSqZc682_sry7v-PP_KuxZ-NZmtA0/view  
PNLD – Orientações Gerais: 
https://drive.google.com/file/d/1xRyA22Dl_LGkkq3WUV_uxO4-ZNp6YObb/view  
PNLD – Acessar obras: 
https://drive.google.com/file/d/11XJKqL4eRbnWraByikPBUdmpDuMxTByG/view 
Programa de Livros SEDUC -SP 
pnld@educacao.sp.gov.br  
  
DIVULGAÇÃO 
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. 

https://drive.google.com/file/d/12Vokg0HEUKgbRxXStLmRJHgzTVTpOTrR/view
https://drive.google.com/file/d/1N41MSqZc682_sry7v-PP_KuxZ-NZmtA0/view
https://drive.google.com/file/d/1xRyA22Dl_LGkkq3WUV_uxO4-ZNp6YObb/view
https://drive.google.com/file/d/11XJKqL4eRbnWraByikPBUdmpDuMxTByG/view
mailto:pnld@educacao.sp.gov.br
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 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 

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   

FESTIVAL AFRO MINUTO – FLINK SAMPA 2020 – MILTON SANTOS” – 
INSCRIÇÕES ATÉ 30/09/2020 

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, 

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
https://www.novotec.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/3_novotec-expresso-setembro-2020_cir-29.png
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aprofundando as conversas sobre a questão do protagonismo negro, de 
maneira participativa. 

Todos os alunos da Rede estão convidados a participar do concurso, 
produzindo vídeos de no mínimo um segundo e no máximo um minuto de 
duração, 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. 
A quem se destina: Todos os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos 
Finais – e 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 

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 
Vídeo FLINK Sampa 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=HzyiJjDHdpU&feature=youtu.be 

Site Milton Santos: http://miltonsantos.com.br/site/ 
 

 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:viviane.modesto@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/4_flink-sampa-2020-ficha-de-inscrio-e-autorizao-de-representante-legal-anexo-i-.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/5_flink-sampa-2020-orientaes-curriculares-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/6_flink-sampa-2020-regulamento-do-festival-afrominuto-.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/7_subsdio_como-gravar-um-video_tutorial_cir-27.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/8_folder-flink-sampa-2020_cir-27.jpeg
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180
https://www.youtube.com/watch?v=HzyiJjDHdpU&feature=youtu.be
http://miltonsantos.com.br/site/

