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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 31 de 30/09/2020  

 
GABINETE 
AGRADECIMENTOS – 7ª FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO 
PAULO - FECEESP.  

A Dirigente Regional de Ensino e a Equipe do Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradecem à escola  E.E. Pilar Garcia Vidal, seus 
Coordenadores, Professores e todos envolvidos, por participarem da 7ª Feira de 
Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo – FeCEESP, na Categoria Ciências da 
Natureza, Sub Categoria Master, especialmente pelo empenho em divulgar e 
promover a iniciação científica, e também pela participação dos alunos no 
desenvolvimento dos projetos realizados. 
 
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 
FORMAÇÃO DO CONVIVA SP - "EDUCAÇÃO EM VALORES" 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Gestores Regionais do Conviva 
SP, os Vice-Diretores das unidades escolares e, também, os PMEC, para a 
Formação do Conviva SP, que tratará do tema "Educação em Valores".  

Como essa formação deverá ser replicada com os docentes, na ausência do 
Vice-Diretor, o Diretor da unidade escolar deverá participar da mesma.  

O percurso formativo ocorrerá no dia 1º de outubro de 2020, a partir das 

10h, pela plataforma Teams no seguinte link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/1-cadastro-escolas-2020.doc
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1Mjc1NTItNGM1ZC00ZDE5LTk2YzQtM2FmYjM2YTljYjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%2288a465d8-7b9d-410c-b647-9b681dfed43a%22%7d
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join/19%3ameeting_MjQ1Mjc1NTItNGM1ZC00ZDE5LTk2YzQtM2FmYjM2YT

ljYjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-

9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%2288a465d8-7b9d-410c-b647-

9b681dfed43a%22%7d 
Encaminhamos ainda, um texto curto da educadora Telma Vinha, publicada 

na Revista Nova Escola, e o material "Segunda Aventura do Mapa de Mim". Esses 
materiais serão trabalhados na formação, portanto solicitamos a leitura prévia do 
texto e da "segunda aventura". 
CLIQUE AQUI para acessar o texto da educadora Telma Vinha. 
CLIQUE AQUI para acessar o material Segunda Aventura do “Mapa de Mim” 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
LEVANTAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – RESÍDUOS SÓLIDOS  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o objetivo de alinhar 
as ações relacionadas à Educação Ambiental e Sustentabilidade, especificamente 
sobre Resíduos Sólidos, deseja conhecer as ações desenvolvidas sobre a temática 
pelas unidades escolares (Ensino Fundamental e Ensino Médio) jurisdicionadas às 
Diretorias de Ensino.  

Caso haja, em sua região, projetos que queiram socializar, o formulário 
estará disponível para preenchimento até 20/10 no seguinte link: 
https://forms.gle/7MVcwhQf3q5DQVEv9  

 Em caso de dúvidas entrar em contato com a PCNP Edna Requião através 
do e-mail: edna.requiao@educacao.sp.gov.br  
 
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.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1Mjc1NTItNGM1ZC00ZDE5LTk2YzQtM2FmYjM2YTljYjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%2288a465d8-7b9d-410c-b647-9b681dfed43a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1Mjc1NTItNGM1ZC00ZDE5LTk2YzQtM2FmYjM2YTljYjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%2288a465d8-7b9d-410c-b647-9b681dfed43a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1Mjc1NTItNGM1ZC00ZDE5LTk2YzQtM2FmYjM2YTljYjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%2288a465d8-7b9d-410c-b647-9b681dfed43a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1Mjc1NTItNGM1ZC00ZDE5LTk2YzQtM2FmYjM2YTljYjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%2288a465d8-7b9d-410c-b647-9b681dfed43a%22%7d
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/2-texto_telma-vinha_valorais-morais_famlia-e-escola.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/3-material_vivncia-segunda-aventura_mapa-de-mim.docx
https://forms.gle/7MVcwhQf3q5DQVEv9
mailto:edna.requiao@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1ZB6C-kzTsudA10iIk5In5Q7y5jH8syVC/view
https://drive.google.com/file/d/1ZB6C-kzTsudA10iIk5In5Q7y5jH8syVC/view


P á g i n a  | 3 

 

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 
 
BOLETIM DO GRÊMIO – 13ª EDIÇÃO – ANO 3 – SETEMBRO DE 2020 

Compartilhamos o retorno do Boletim do Grêmio, como principal canal de 
comunicação direta com os estudantes paulistas.  

É por meio do Boletim do Grêmio que a equipe do Centro de Projetos e 
Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos (CEART) divulga as ações da SEDUC e 
outras informações educacionais, como: sugestões de temas, propostas, 
orientações e as boas práticas dos Grêmios Estudantis, além de outros assuntos 
de interesse dos estudantes. 

A 13ª Edição do Boletim Grêmio traz um novo formato, com matérias 
interativas, em formato digital, algo que será presente, a partir de agora, 
tornando a leitura mais dinâmica e comunicativa, de modo a obter maior 
participação das meninas e dos meninos, alunos de nossa Rede. 

Segue o link para 13ª Edição do Boletim do Grêmio:  
https://drive.google.com/file/d/1n6ezEWYkroTsf-_6ELlKiSgKgjkGIVtz/view  
 
VESTIBULAR UNESP 2021 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE 01/10 A 27/11/2020  

Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio da escola pública no Vestibular da UNESP, informamos que todos 
os alunos da rede pública estadual que concluirão o Ensino Médio em 2020, 
inclusive da EJA/CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2021 com 
desconto de 75% na taxa de inscrição.  

Ao ingressar na UNESP, os alunos de baixa renda podem contar com vários 
programas de apoio de permanência na universidade, tais como: auxílio-
alimentação, moradia estudantil, bolsa-manutenção etc. 

Acessando o site www.vunesp.com.br , os alunos deverão preencher todos 
os dados da ficha de inscrição e informar o RA para que o sistema da instituição 
possa gerar automaticamente o boleto bancário com o referido desconto.  

Segue abaixo o cronograma: 
• Período de inscrição: de 01/10 a 27/11/2020  
• Data limite para o pagamento do boleto bancário: 30/11/2020  

https://drive.google.com/file/d/1n6ezEWYkroTsf-_6ELlKiSgKgjkGIVtz/view
http://www.vunesp.com.br/
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• Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 
42,50): 30/11/2020  

Para ampliar os canais de divulgação do Programa na rede pública estadual, 
os alunos que estão regularmente matriculados na 3º série do ensino médio 
receberão e-mail e SMS da SEDUC-SP com as informações gerais sobre o 
vestibular UNESP 2021, além do guia das profissões e cartaz de divulgação em 
formato digital.  
 Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo 
link “Fale Conosco” do site da Vunesp, ou ainda pelo Disque VUNESP 11-3874-
6300.  

• Informações sobre todos os cursos da Universidade estão no Guia de 
Profissões: https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes  

• Vídeo de apresentação da Unesp  
https://www.youtube.com/watch?v=t92WoSPCXKc&feature=emb_logo  
• Vídeo de chamamento da pró-reitora de graduação Vídeos Institucionais 

da UNESP: 
https://www.youtube.com/watch?v=gznsxbRhZlg&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h
64spEANNXPaKQ&index=2  

A Unesp irá divulgar semanalmente vídeos como este aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr
5h64spEANNXPaKQ , produzido por uma graduanda da Unesp, para divulgar o 
Vestibular 2021. Essa estudante vai conversar com os alunos do ensino médio de 
forma geral, mas com atenção especial para aqueles da rede pública.  

Em caso de dúvidas entrar em contato com a PCNP Renata Rigotti através 
do e-mail: renata.rigotti@educacao.sp.gov.br  

 
2° PRÊMIO SBPC “CAROLINA BORI CIÊNCIA & MULHER” – CATEGORIA “MENINAS 
NA CIÊNCIA” – INSCRIÇÕES ATÉ 29/10/2020 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) está com o edital 
aberto para a segunda edição do Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher”, que 
premiará a categoria “Meninas na Ciência”, dedicada às jovens e futuras cientistas 
do País.  

Nesta edição, a premiação será concedida a uma estudante do Ensino 
Médio, na mencionada categoria, “Meninas na Ciência”, cujas pesquisas de 
iniciação científica demonstrem criatividade, boa aplicação do método científico e 
potencial de contribuição com a ciência no futuro.  

As indicações para essa categoria serão feitas via Pró Reitorias de Pesquisa, 
Secretarias de Educação e organizadores de olimpíadas e feiras científicas de 
âmbito nacional e deverão ser devidamente justificadas, com informações como 
minibiografia da candidata, currículo atualizado na Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br) e uma carta de recomendação fundamentada em 
evidências que justifiquem o prêmio. Além disso, a candidata deverá encaminhar 

https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes
https://www.youtube.com/watch?v=t92WoSPCXKc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gznsxbRhZlg&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h64spEANNXPaKQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gznsxbRhZlg&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h64spEANNXPaKQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h64spEANNXPaKQ
https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXETb6SA_nr5h64spEANNXPaKQ
mailto:renata.rigotti@educacao.sp.gov.br
http://lattes.cnpq.br/
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o projeto/atividade científica realizada, explicando o desenvolvimento, os 
objetivos atingidos e sua relevância. A documentação deverá enfatizar o que foi 
realizado pela própria estudante, identificando as atividades desenvolvidas com 
ajuda da(o) professor(a) orientador/orientadora.  

Se a indicação for pelo desempenho destacado em atividades científicas, 
como feiras, olimpíadas científicas, divulgação científica etc., a documentação 
deverá comprovar a participação e o desempenho na referida atividade.  

Considerando que a Equipe de Ciências da Natureza da COPED será 
responsável por fazer as indicações de participação, informamos que as inscrições 
poderão ser enviadas para a SEDUC até 29 de outubro, por meio do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-
CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg/viewform  

Para mais informações acesse o site http://portal.sbpcnet.org.br/ da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).  

Em caso de dúvidas, encaminhe seu e-mail para 
coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br  
 
DIVULGAÇÃO 
MATRÍCULAS NOVOTEC EXPRESSO - 2º SEMESTRE 2020 – MATRÍCULAS ATÉ 
01/10/2020 

Solicitamos a divulgação para todos os estudantes do Ensino Médio, EJA 
Ensino Médio e concluintes de até dois anos do Ensino Médio que as matrículas 
para os cursos do Novotec Expresso já estão abertas. Acessem o 
site https://www.novotec.sp.gov.br/ para mais informações e realização da 
matrícula, sendo que a última chamada ocorrerá até 01/10/2020. 
 
INSCRIÇÕES PARA A “OLIMPÍADA DE INGLÊS 2020” – PERÍODO DE 1º A 
31/10/2020   

Informamos que no período de 1º a 31 de outubro de 2020 ocorrerá a 
Olimpíada de Inglês destinada a estudantes matriculados no Ensino Fundamental 
Anos Finais e Ensino Médio. A Olimpíada de Inglês é um concurso cultural com 
objetivo de incentivar o aprendizado de Inglês no Brasil. O evento, desenvolvido 
totalmente no WhatsApp, tem o apoio da Embaixada Americana em Brasília, por 
meio do Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO), parceiro da SEDUC na 
formação de alunos e professores.  

Para conhecer o regulamento e materiais de divulgação, acesse o link: 
https://drive.google.com/file/d/17lOs7XHwmm59iyWXsTAWFeGFjIMIy-ia/view  
 
PALESTRA: DIÁLOGOS SOBRE AS TERRITORIALIDADES DAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS NO PANTANAL - DIA 07/10/2020 

Convidamos a todos os professores de Ciências Humanas e demais 
interessados para participarem da palestra "Diálogos sobre as territorialidades 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nTKqFQymhEVsc-CAeGTc1EcfnTFcU0WF8gkQDj_RAdfdyg/viewform
http://portal.sbpcnet.org.br/
mailto:coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br
https://www.novotec.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/17lOs7XHwmm59iyWXsTAWFeGFjIMIy-ia/view
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das comunidades Quilombolas no Pantanal ", com o Prof. Me. João Batista Alves 
de Souza, que será realizada online (via Google Meet) no dia 07/10/2020, no 
horário das 15h às 17h, com mediação da PCNP Edna Correia e realização do 
Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4. 

O Prof. Me. João Batista Alves de Souza é Doutorando em Geografia pelo 
PPGG-UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados. Mestre em Geografia 
pela Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. Exerce o cargo de 
professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
do Sul IFMS - Campus Ponta Porã. É pesquisador nos Grupos de Pesquisas CNPq, 
GTA Grupo de Pesquisa e Estudos Território e Ambiente. 

Para participar, acesse o formulário, até dia 05/10, para realizar a inscrição 
através do link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQ1oxQUVCSU5YRFBJRjBYN1VVUkZMOTFTRy4u . 
 
CURSOS ON-LINE – PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO – 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.  
 
CURSOS OFERECIDOS:  
➢ LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICAS EM SALA DE AULA 

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQ1oxQUVCSU5YRFBJRjBYN1VVUkZMOTFTRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQ1oxQUVCSU5YRFBJRjBYN1VVUkZMOTFTRy4u
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certificado de 15 horas cada. Ao final, o certificado recebido terá o número 
de horas equivalente às unidades finalizadas. 

Inscrição: Desde o dia 21/09/2020 através do site: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-
line/informacoes  
Período de realização: de 21/09/2020 a 07/12/2020 
 
➢ NAS TRAMAS DO TEXTO:  

Objetivos: Proporcionar a reflexão sobre questões teóricas e práticas relativas ao 
ensino e à aprendizagem de produção de textos, por meio da análise de 
produções escritas por jornalistas, escritores e, principalmente, estudantes. E do 
aprofundamento conceitual nos conteúdos mobilizados nos processos de escrita 
e de reescrita. 
Público-alvo: Professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental também podem participar se tiverem interesse no ensino da escrita. 
Duração: Dez semanas. 
Carga horária e certificação: O curso oferece um certificado de 60 horas para os 
participantes que realizarem as quatro avaliações ao final de cada módulo e 
obtiverem um desempenho satisfatório, conforme os critérios estabelecidos no 
Guia do Estudante. 
Inscrição: Desde o dia 21/09/2020 através do site: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-
line/informacoes  
Período de realização: de 21/09/2020 a 07/12/2020 
 
➢ AVALIAÇÃO TEXTUAL:  

Objetivos: Promover a reflexão e prática do processo de avaliação nos gêneros 
Poema, Memórias Literárias, Crônica, Artigo de Opinião e Documentário. 
Público-alvo: Professores e professoras de Língua Portuguesa dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental também podem participar se tiverem interesse no processo de 
ensino-aprendizagem de avaliação de textos. 
Duração: O curso será oferecido duas vezes ao ano, uma turma por semestre, e 
ficará aberto durante todo o semestre, exceto nos meses de janeiro, fevereiro e 
julho. 
Carga horária e certificação: Ao final, o certificado recebido terá o número de 
horas equivalente aos módulos finalizados. 

• 60 horas: para os participantes que finalizarem os 5 módulos em conjunto. 
Ou seja, para obter essa categoria de certificado é necessário fazer os 5 
módulos dentro do mesmo período de curso. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
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• 10 horas: também é possível realizar os módulos separadamente, de 
acordo o interesse do cursista. Nesse caso, os módulos Poema, Memórias 
Literárias, Crônica e Artigo de Opinião oferecem certificado de 10 horas 
cada.  

• 20 horas: para o módulo Documentário de 20 horas.  
Inscrição: Desde o 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 
Nota:  

As informações foram retiradas do site na íntegra. 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  
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.   
Quem poderá se inscrever: Todos os servidores da SEDUC do Quadro do 
Magistério (QM) e os Diretores de Núcleo Pedagógico (QSE), 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 a distância no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) e finalizadas até o dia 
18 de novembro de 2020. Por isso, programe-se com antecedência para não 
perder os prazos!  
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.  

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://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020/
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 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.  
Cursos de Aprofundamento: Apenas o(a) cursista aprovado(a) na Formação 
Básica terá sua inscrição realizada pela EFAPE no(s) respectivo(s) curso(s) de 
Aprofundamento, que serão ofertados conforme cronograma posteriormente 
estabelecido e previamente divulgado.  

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”.  
 
 

OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES: 
➢ PROFESSOR COORDENADOR: 

E.E. PROF. ALFREDO ASHCAR 
A Direção da EE Prof. Alfredo Ashcar estará selecionando Professor 

Coordenador.  
As propostas deverão ser encaminhadas através do e-mail 

e003189a@educacao.sp.gov.br no período de 01 a 07/10/2020 e as entrevistas 
serão agendadas posteriormente. 

 
➢ VICE DIRETOR: 

EE DOM CAMILO MARIA CAVALHEIRO 
A Direção da EE Dom Camilo Cavalheiro informa que tem vaga de Vice 

Diretor de Escola. Os interessados devem entrar em contato com a direção nos 
telefones 2727-3077 / 2727-3719.  
 
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
mailto:e003189a@educacao.sp.gov.br

