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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 32 de 07/10/2020  

 
GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2020 

Solicitamos aos Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar das 
escolas abaixo relacionadas, 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. 
➢ Adelaide – Adelino – Ashcar – Pedrosa – Antenor – Arthur – Baillot – 

Hiroshima – Didio – Glycerio – Inah – Jandyra – J. Camargo – J. Sarmento – 
Jorge Duprat – Jopeque – Talarico – Jozineide – Liberato – Luzia – Ávila – 
Barone – Albergaria – Octávio – Pilar – Nobreza – Victor – Wilfredo. 

 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
BUSCA ATIVA 

Prezado(a) Diretor(a), 
Importante reforçar que, em função do atual quadro relacionado à 

pandemia, a unidade escolar deve realizar a busca ativa dos estudantes 
matriculados que, até o momento, não realizaram a entrega das atividades não 
presenciais, a fim de verificar o que está acontecendo, com vistas ao melhor 
encaminhamento para o desenvolvimento escolar dos alunos, em consonância 
com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar. 
 
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 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/1-cadastro-escolas-2020.doc


P á g i n a  | 2 

 

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 
 
ORIENTAÇÕES PARA ARTICULAR O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS AO APRENDER SEMPRE - VOLUME 3  

Estão disponíveis no site do Currículo Paulista, na seção do Aprender 
Sempre, as “Orientações para articular o desenvolvimento das competências 
socioemocionais ao Aprender Sempre Volume 03”, voltada a apoiar o trabalho 
dos professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio na 
promoção do desenvolvimento integral dos estudantes.  

Esse material inclui orientações sobre como articular o desenvolvimento 
intencional das competências socioemocionais dos estudantes durante a 
recuperação e aprofundamento das aprendizagens em Língua Portuguesa e 
Matemática durante o trabalho com as sequências didáticas/de atividades 
Aprender Sempre - Volume 3.  

Os materiais, que no mesmo arquivo incluem orientações para os anos 
finais do ensino fundamental e do ensino médio, estão disponíveis tanto nas 
páginas das duas etapas de ensino no site do Currículo Paulista:  
• Link Ensino Fundamental  
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-
fundamental/aprender-sempre-ef/ 
• Link Ensino Médio  
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-
sempre-em/ 

Essas são as orientações que foram trabalhadas durante as formações 
sobre “Promoção do cuidado e mobilização das Competências Socioemocionais 
(CSE) nas ações de Recuperação e Aprofundamento”, transmitidas nos canais de 
Recuperação e Aprofundamento do Centro de Mídias para os professores de 
Língua Portuguesa (no dia 30/09) e para os professores de Matemática (no dia 
01/10).  

Ambas as formações já estão disponíveis no canal Formação de Professores 
no Youtube no Centro de Mídias, podendo ser acessadas nos seguintes links:  
• Formação para professores de Língua Portuguesa  
https://www.youtube.com/watch?v=Qrz6kRLbc0Y 
• Formação para professores de Matemática 
https://www.youtube.com/watch?v=r2EQrEZkalE 
 

https://forms.gle/7MVcwhQf3q5DQVEv9
mailto:edna.requiao@educacao.sp.gov.br
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://www.youtube.com/watch?v=Qrz6kRLbc0Y
https://www.youtube.com/watch?v=r2EQrEZkalE
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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  
• 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  
 

http://www.vunesp.com.br/
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
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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 
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 do professor orientador.  

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 
I MOSTRA DE MÚSICA ONLINE – APRESENTAÇÃO PREVISTA DIA 15/10/2020 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4 convida todas as Unidade Escolares a 
prestigiar a I Mostra de Música Online, com o tema “Canta Professor”. A 
apresentação está prevista para ser realizada no dia 15/10/2020 (quinta-feira) às 
14h no Canal do Núcleo Pedagógico DER Leste 4 – Plataforma do YouTube Live.  
Divulguem para toda a comunidade escolar! 
CLIQUE AQUI para acessar o convite da I Mostra de Música Online 2020 e conferir 
as Escolas Participantes. 

http://lattes.cnpq.br/
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://drive.google.com/file/d/14Y8WwclR8a1XByU4a91JfNdlVV98VZBa/view?usp=sharing
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FÍSICAS DE FRONTEIRA ONLINE – NOVIDADES PARA O MÊS DE OUTUBRO 
O Física de Fronteira Online tem duas novidades para outubro! Além das 

atividades que vem ocorrendo desde maio, com o objetivo de compartilhar 
técnicas e estratégias para inclusão de tópicos de Física Moderna e 
Contemporânea em aulas a distância, teremos a segunda sessão de Pergunte ao 
Físico e a 1ª ICTP-SAIFR Desconferência Física na Sala de Aula.  

A apresentação “Buracos negros devoradores cósmicos” será feita pelo 
professor George Matsas (IFT-UNESP) no dia 7 de outubro, as 19h, depois da 
apresentação o professor irá responder as perguntas dos participantes.  

1ª ICTP-SAIFR Desconferência Física na Sala de Aula. Uma desconferência é 
um encontro informal de trocas de experiências entre os participantes, a escolha 
de assuntos é aberta e você pode sugerir os tópicos que deseja conversar e o 
cronograma é flexível.  

Como você pode participar? Apresentando um projeto seu que considere 
interessante, propondo temas de discussão ou participando das rodas de 
conversa.  

O evento ocorrerá no sábado, dia 24 de outubro das 14h às 16h e 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 do Física de Fronteira Online para o mês de outubro, acesse a 
página https://www.ictp-saifr.org/salavirtual.  
 
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  
 
FORMAÇÃO EM AFRICANIDADE - SABERES, FAZERES E ENCANTAMENTOS QUE 
PERMEIAM A CULTURA AFRICANA E AFRO BRASILEIRA – INÍCIO DIA 20/10/2020 
  O curso EAD é promovido pela Associação Assistencial Liberdade, com 
certificação – Raça, Racismo e Gestão da Diversidade Racial. 
Objetivos do curso: analisar fatores sociais, políticos e históricos  como uma forma 
de interagir com os educadores visando um aprendizado constante e consistente 
e o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício da cidadania. 

https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
https://drive.google.com/file/d/17lOs7XHwmm59iyWXsTAWFeGFjIMIy-ia/view
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Refletir ações baseadas em filmes e vídeos como  importante ferramenta para gerar 
debates acerca de aspectos relacionados ao seu desenvolvimento integral sobre a 
contribuição do negro na sociedade brasileira. Construir um texto reflexivo com o 
professor baseado no vídeo motivador da discussão. 
Público-alvo: Todos os servidores da SEDUC do Quadro do Magistério (QM). 
Carga horária: Curso EAD, com 30 horas sendo: 20 horas em Plataforma 
especifica para o curso e 5 horas divididas em 5 lives de 2hs - via Canal de 
Youtube.  
Inscrição: 
➢ PLATAFORMA EAD: encaminhar os seguintes dados: Nome, CPF e e-mail, 

para o Núcleo Pedagógico no endereço de e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br aos cuidados da PCNP Bianca até o dia 
09/10/2020.  

➢ LIVES YOUTUBE: é de responsabilidade do professor se inscrever no canal e 
acompanhar as LIVES. Todo final de LIVE será disponibilizado um link onde 
o professor irá preencher com: Nome, CPF e e-mail.  
Para dúvidas e informações sobre o curso “Formação em Africanidade - 

Saberes, Fazeres e Encantamentos que Permeiam a Cultura Africana e Afro 
Brasileira”, entre em contato com a PCNP Bianca através do e-mail: 
delt4npe@educacao.sp.gov.br. 
CLIQUE AQUI e confira a Programação do Curso. 
 
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. 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/3-manual-ead-diretoria-de-ensino_cir-32.pdf
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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 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: 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. 

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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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. 

• 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 

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 
Nota: As informações foram retiradas do site na íntegra. 
   
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!  

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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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.  
Cursos de Aprofundamento: Apenas o cursista aprovado 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 
VAGA ZELADORIA 
EE DEPUTADO ASTOLFO ARAUJO 

A Direção da EE Dep. Astolfo Araujo informa que há vaga para zeladoria. Os 
interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola no telefone 2742-
1923. 
 

 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  


