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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 34 de 21/10/2020  

 
GABINETE 
AGRADECIMENTOS – I MOSTRA DE MÚSICA ONLINE – CANTA PROFESSOR  

A Dirigente Regional de Ensino e a Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria 
de Ensino Região Leste 4 agradecem e parabenizam as Unidades Escolares por 
participarem da I Mostra de Música Online – Canta Professor, realizada no dia 15 
de outubro de 2020. 
Unidades Escolares Participantes: 
➢ E.E. Aroldo de Azevedo, Profº 
➢ E.E. Pilar Garcia Vidal, Dona 
➢ E.E. Lourenco Zanelatti 
➢ E.E. Luzia de Queiroz e Oliveira, Profª (Fundação Casa) 
➢ E.E. Maria Ferraz de Campos, Profª  
➢ E.E. Sergio d a Silva Nobreza, Profº 
➢ E.E. Valdir Fernandes Pinto, Profº 
➢ E.E. Wilfredo Pinheiro, Profº 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – DOCENTES: TITULARES E OFA 

Solicitamos dar ciência inequívoca aos docentes Titulares de Cargo e 
Ocupantes de Função Atividade sobre as datas, os prazos e as diretrizes para as 
inscrições no Processo Anual de atribuição de Classes e Aulas de 2021, nos termos 
da Portaria CGRH 07 de 13/10/2020.  

Os docentes Categoria "O" e "V" e candidatos à contratação deverão 
aguardar a abertura de inscrição para o processo de atribuição de classes e 
aulas/2021, em Portaria específica, a ser publicada em D.O.E, até segunda quinzena 
de novembro de 2020. 

Lembramos que todos os procedimentos relativos à Inscrição Docente será 
realizada exclusivamente na Secretaria Escolar 
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Digital http://sed.educacao.sp.gov.br  (os dados constantes no Portal Net   foram 
migrados para a SED e, portanto nenhuma operação deve ser realizada neste 
endereço http://portalnet.educacao.sp.gov.br/). 

O cronograma bem como informações gerais estão descritos na íntegra no 
informativo 26 da Comissão de Atribuição de 19/10/2020. 
 
CRONOGRAMA  

PERÍODO  AÇÃO  
RESPONSÁVEL              
                 

14 a 30/10/2020  
Confirmação de Inscrição/ 
Solicitação de Recurso  

DOCENTE  

14/10 a 06/11/2020  

Análise, 
deferimento/indeferimentos de 
acertos  

UNIDADE ESCOLAR / 
DIRETORIA DE ENSINO  

até 06/11/2020  

Confirmação de Inscrição 
pendentes pela solicitação de 
acerto/ recurso  

DOCENTE  

  
ATRIBUIÇÃO - PROJETO REFORÇO E RECUPERAÇÃO (PRR) 

Referente ao processo de atribuição de docente para o projeto reforço e 
recuperação (PRR), conforme acordado em Reunião de Diretores de 08/10, 
solicitamos o cumprimento de: 

• As aulas só poderão ser encaminhadas APÓS a homologação do Plano de 
Reforço e Recuperação pelo Supervisor de Ensino de rotina; 

• Lembramos que as turmas poderão ser agrupadas de acordo com ano/série 
(vide informativo 25); 

• após cada sessão (de acordo com o cronograma) 
informar OBRIGATORIAMENTE, o que foi atribuído, por  e-
mail cintia.ono@educacao.sp.gov.br; 

• o que não foi atribuído poderá  ser reencaminhado em forma de SALDO DE 
AULA  para que seja novamente publicado; 

• caso o diretor queira que se mantenha o saldo, 
informar  INEQUIVOCADAMENTE (disciplina, turma, segmento, período) 
por  e-mail cintia.ono@educacao.sp.gov.br; 
Tais procedimentos são necessários para o sucesso da atribuição do PRR, 

considerando que após 30/10 não poderá mais haver atribuição para o PRR. 
Atenção a diferenciação de procedimentos quanto a "atribuição casada" 

(para Licenças Prêmio e designações, logo para classes e aulas regulares) e 
atribuição para PRR. 

A atribuição casada é realizada pela Supervisora Soraia com 
encaminhamento de saldos de aula para seu e-mail institucional. 

http://sed.educacao.sp.gov.br/
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
mailto:cintia.ono@educacao.sp.gov.br
mailto:cintia.ono@educacao.sp.gov.br
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A atribuição do PRR está sendo gerenciada pela Diretoria de Ensino com 
encaminhamento de saldos de aula para o e-mail institucional da Cíntia. 

Continuamos ainda com a atribuição regular na SED (para todos os outros 
eventos). 
 
 
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
#CURSO GOE 

Informamos que será ofertada uma 2ª Edição do Curso de Formação para 
Gerente de Organização Escolar aos servidores que fazem parte do Quadro de 
Apoio Escolar, público alvo do processo de certificação ocupacional para Gerente 
de Organização Escolar. O curso será para aqueles não se inscreveram na etapa 
anterior da ação formativa “Agente de Organização Escolar – Desenhando o 
Amanhã ou não finalizaram.  

Solicitamos que aguardem as informações que serão divulgadas na área 
“Noticias”, no site da EFAPE (www.escoladeformação.sp.gov.br) e também por 
meio de boletins informativos.  
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
MOVIMENTO INOVA – EDIÇÃO 2020 – O EVENTO SERÁ ONLINE E AO VIVO – 
DIAS 22 E 23/10/2020 

Informamos que nos dias 22 e 23 de outubro de 2020 acontecerá a edição 
2020 do Movimento Inova em formato totalmente online. 

O Movimento Inova tem como objetivo valorizar práticas de professores e 
alunos relacionadas à utilização de novas tecnologias educacionais, conectar os 
integrantes da rede às soluções tecnológicas e inseri-los ao ecossistema de 
inovação de São Paulo são alguns dos objetivos do Movimento Inova. A iniciativa 
também tem como propósito permitir vivenciar os componentes do Inova 
Educação (Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação) promovendo um 
ambiente de criação e compartilhamento de ideias e soluções voltadas para a 
melhoria do dia a dia da rede como um todo. 

Toda programação do evento encontra-se no site  
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova-2020/ e não necessita de 
inscrição prévia para participação e também os participantes de cada categoria 
FeCCESP e Mostra interativa de Robótica podem escolher e participar. As 
atividades serão transmitidas nos canais de todas as séries do CMSP, algumas 
atividades no canal formação de professores e vamos ter um novo canal chamado 
Hackathon e 7ª FeCEESP, onde será veiculado todas as atividades dessas duas 
competições. 

 

http://www.escoladeformação.sp.gov.br/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova-2020/
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INFORMAÇÕES SOBRE OS FINALISTAS DO VIII CONCURSO DE REDAÇÃO DO 
HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS  

Devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), comunicamos que 
houve uma mudança estratégica na forma de finalização do projeto Concurso de 
Redação, parceria entre a SEDUC e o Hospital do Amor.  

Com o objetivo de garantir a segurança de todos os participantes, o anúncio 
dos 5 finalistas do Concurso de Redação 2020, suas respectivas colocações 
classificatórias, bem como a premiação, serão realizadas em meio virtual no dia 06 
de novembro de 2020, com representantes das duas instituições parceiras, a ser 
transmitida por canal do CMSP.  

Em caso de dúvida entrar em contato com a PCNP Jacqueline através do e-
mail jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br 

 
CHAMADA DE ARTIGOS – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE 
ENSINO DAS MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – 
PERÍODO PARA ENCAMINHAMENTO ATÉ 25/11/2020 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento 
Especializado (DEMOD), por meio do Centro de Educação de Jovens e Adultos 
(CEJA), do Centro de Inclusão Educacional (CINC) e do Centro de Apoio 
Pedagógico (CAPE), convida os gestores e professores da Rede Estadual de 
Ensino a participarem de chamada para publicação virtual do documento 
“PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO DAS MODALIDADES 
DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (Volume 1)”. Trata-se de um 
compilado de ações e estratégias exitosas desenvolvidas pelas Unidades 
Escolares durante o período de quarentena, por meio das aulas remotas ou 
durante o período opcional de retomada das aulas presenciais, com relação às 
modalidades e atendimentos: EJA (curso presencial e de presença flexível-
CEEJA), Programa de Educação nas Prisões (PEP), Educação Escolar Indígena 
(EEI), Educação Escolar Quilombola (EEQ), Educação do Campo – Escolas em 
Assentamentos (EDOC), Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), Educação 
Escolar na Fundação CASA, Diversidade Sexual e de Gênero, estudantes 
imigrantes e estudantes itinerantes, atendimento domiciliar, Educação 
hospitalar, e atendimento ao público-alvo da Educação Especial.  

Os autores devem priorizar as práticas (relatos de experiência) que 
promoveram: o encorajamento dos estudantes a realizarem atividades dentro 
do novo contexto atual; o maior envolvimento dos estudantes em ações 
desenvolvidas pela escola oferecidas remotamente e que, consequentemente, 
tenham causado maior interação entre os envolvidos; a realização, junto aos 
estudantes, de atividades dinâmicas usando metodologias ativas e inovadoras; 
e/ou a inovação quanto ao método de ensino, abrangendo diversos estilos de 
aprendizagem e incentivando os estudantes ao aprimoramento de seus 
conhecimentos.  

mailto:jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br
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Os artigos selecionados irão compor a publicação virtual, organizada 
pelas equipes do Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento 
Especializado, a qual será disponibilizada à rede estadual, por meio das 
Diretorias Regionais de Ensino, e nos canais de comunicação da SEDUC, com 
intuito de divulgar as boas práticas desenvolvidas neste período excepcional.  
Objetivo: Estimular e reconhecer iniciativas que durante o período de ensino 
remoto e na volta gradativa das atividades contemplaram a participação dos 
estudantes das diferentes modalidades/atendimentos em ações, projetos, 
iniciativas inovadoras, entre outros com resultados positivos, oportunizando à 
comunidade escolar um movimento de reflexão e de envolvimento com práticas 
que estimulem e desenvolvam a aprendizagem de diversas formas, fomentando 
princípios como igualdade, equidade e participação.  
Objetivos específicos:  

• Divulgar práticas inovadoras, dinâmicas e com metodologias ativas, 
relacionadas com as modalidades de ensino e atendimentos dentro do 
contexto atual;  

• Promover as estratégias pedagógicas que trouxeram maior rendimento, 
frequência e responsabilidade;  

• Divulgar estratégias que respeitam as múltiplas possibilidades de 
aprendizagem, bem como os diversos talentos e formas de aprender.  

Orientações para a elaboração dos artigos: 
1. Os artigos poderão ser escritos por até 3 autores.  
2. O arquivo deverá ser encaminhado em formato .doc (Microsoft Word), 

com fonte Calibri, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5 cm, 
margens de 2 cm e máximo de 10 páginas.  

3. Cada artigo deve conter obrigatoriamente: Título centralizado em 
maiúsculo e negrito; Nome dos autores à direita, logo abaixo do título 
(com nota de rodapé contendo breve descrição sobre os autores); 
Resumo de até 10 linhas; Introdução; Descrição da prática (local: Escola, 
equipes de trabalho envolvidas, período, quantidade de participantes – 
alunos, professores, gestores e outros);  Metodologia da pesquisa ou 
utilizada na prática; Resultados; Considerações Finais; e Referências 
Bibliográficas. Gráficos, imagens e tabelas podem ser incorporados ao 
texto, em alta qualidade e com indicação da fonte.  
Os artigos recebidos serão analisados e selecionados pelas respectivas 

equipes técnicas, conforme os critérios abaixo definidos: 

• Prática pedagógica exitosa, seja ela um projeto, sequência didática, 
atividade de finitude diária etc.;  

• Projetos, ações, iniciativas ou outros com foco no desenvolvimento das 
habilidades cognitivas ou socioemocionais desenvolvidas pela escola para 
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atender as demandas existentes, apresentando clareza na descrição da 
prática desenvolvida com detalhamento, incluindo os resultados;  

• Textos claros e bem organizados para facilitar a compreensão dos 
leitores, e que apresentem conceitos corretos, coerência e coesão 
textual;  

• Apresentem relatos de estudantes, pais, comunidade externa, 
professores, funcionários e/ou equipe escolar nas iniciativas 
desenvolvidas seja em formato de imagem, áudio ou recortes das redes 
sociais;  

• Alto potencial de impacto na melhoria da aprendizagem dos estudantes 
das diferentes modalidades de ensino;  

• Ofereça potencial de compartilhamento e aplicabilidade em outros 
ambientes e Unidades Escolares;  

• Metodologia explicitada nas etapas da prática;  

• Possibilidade de acesso às ações/práticas propostas, por meio digital e/ou 
impresso;  

• Que contemple as especificidades dos educandos, levando em 
consideração sua participação nas propostas oferecidas e suas 
potencialidades.  
Cumpre destacar que as equipes entrarão em contato com os autores que 

tiverem seus artigos selecionados para assinatura de Termo de cessão gratuita 
dos Direitos Autorais da obra. Caso o artigo apresente fotografias, imagens, 
vídeos e/ou textos de terceiros, os respectivos autores destes também deverão 
ser contatados pelas equipes, para assinatura do Termo.  

Os artigos devem ser encaminhados para o e-mail do Núcleo Pedagógico 
delt4npe@educacao.sp.gov.br , até o dia 25/11/2020. Favor indicar no assunto 
do e-mail: “ARTIGO – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS”.  
 
DIVULGAÇÃO 
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  
 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/17lOs7XHwmm59iyWXsTAWFeGFjIMIy-ia/view
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7ª FECEESP – FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO 
Em primeiro lugar, parabenizamos a todos que se inscreveram na 7ª FeCEESP 

e estão desenvolvendo seus projetos. Enaltecemos também a importância do 
desenvolvimento da pré-iniciação científica nas escolas. Aproveitamos para 
esclarecer que todos projetos inscritos foram classificados. 

Devido à nova organização do Movimento INOVA, foram feitas algumas 
adequações no Regulamento, conforme segue: 

1. Adiantamento da seleção dos projetos finalistas, a fim de planejar a banca 
de avaliação neste novo formato. Ressaltamos que nosso objetivo foi primar 
pelo bom andamento do processo. 

2. Realização de Banca de Avaliação interna, sendo que cada projeto foi 
avaliado por dois profissionais da área. 

3. Solicitação de produção e envio de vídeos de todos os projetos finalistas para 
serem veiculados durante a programação do Movimento Inova, de modo a 
garantir a divulgação destes trabalhos. 

4. Seleção de 06 (seis) projetos por categoria (Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas e Desafios Matemáticos) que representarão 
todos os inscritos na 7ª FeCEESP, os quais participarão ao vivo nos horários 
da Feira de Ciências durante a programação do Movimento Inova. 
A seguir, destacamos os momentos dedicados à 7ª FeCEESP na programação 

dos dias 22 e 23/10: 
Canal FeCEESP e Hackaton: 22 e 23/10 – ao longo da programação serão 
transmitidos os vídeos dos 93 projetos finalistas. 

• Canal Movimento Inova 2020: 22/10 

• FeCEESP: Desafios Matemáticos, 23/10 das 7h45 às 8h30.  

• FeCEESP: Pré-iniciação Científica em Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, 23/10 das 8h30 às 9h15.  

• FeCEESP: Pré-iniciação Científica em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
das 11h30 às 12h15. Ainda no dia 23/10, das 17h45 às 19h, os seis projetos 
selecionados participarão da Cerimônia de Premiação. 

 
CURSO BÁSICO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 1ª 
EDIÇÃO/2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 21/10/2020  

Estão abertas as inscrições para o Curso Básico de Libras para 
Profissionais da Educação – 1ª Edição/2020.  
Público Alvo:  

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

b) Os servidores das redes municipais do Estado de São Paulo. 
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Os servidores, público-alvo do curso, deverão estar com o cadastro ativo 
na SED (Secretaria Escolar Digital) durante o período das inscrições.  

O servidor interessado deverá acessar o site da EFAPE 
www.escoladeformacao.sp.gov.br , no menu “Ações de Formação”, selecionar 
a opção “Inscrições abertas” e localizar o Curso Básico de Libras para 
Profissionais da Educação, selecionar o formulário de inscrição de acordo com 
o seu perfil: SEDUC ou MUNICÍPIOS, em seguida, nos campos “Usuário” e 
“Senha” utilizar o seu CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen) ou senha 
pessoal utilizada anteriormente.  
Período de Inscrições: até o dia 21 de outubro de 2020, vagas disponibilizadas 
serão ilimitadas.  
Realização do curso: O curso será realizado no período de 27 de outubro a 15 
de dezembro de 2020. Com carga horária de 40 horas divididas em atividades a 
distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) e aulas 
síncronas no Centro de Mídias SP (CMSP). 

As aulas síncronas serão ministradas em Libras por professor surdo, serão 
expositivas e abordarão os conteúdos práticos do curso, o ensino do léxico da 
Libras, bem como suas aplicações práticas.  
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”.  
 
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.  

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. O cronograma de uma desconferência 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.  

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.  

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
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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  
 
6º CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – PERÍODO DE 
ENVIO ATÉ O DIA 06/11/2020  

O Centro de Inclusão Educacional (CINC), da Secretaria de Educação (SEDUC), 
em articulação com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP, 
divulga a todas as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares da rede estadual, o 
lançamento do 6º Concurso de Redação realizado pela Defensoria Pública da 
União (DPU), que tem como tema: “Entre o céu e o asfalto: onde está a dignidade 
da população em situação de rua?”.   

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
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O concurso é destinado a todos os estudantes matriculados no ensino 
fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo-se 
adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas de internação e aos 
adultos em situação de privação de liberdade em instituições estaduais, 
matriculados em escolas da rede pública.  

Orienta-se que professores que lecionam no Programa de Educação nas 
Prisões e Atendimento Socioeducativo trabalhem o tema e incentivem o debate 
com os estudantes, orientando a elaboração das redações no ambiente escolar, 
ainda que remotamente, por meio dos roteiros de estudos (impressos). Cabe aos 
professores participantes a organização e supervisão na elaboração dos trabalhos 
escritos, posteriormente postados em formulário próprio, disponibilizado no site 
da DPU.   

Os gestores das unidades prisionais serão responsáveis pela inscrição dos 
estudantes e envio da redação (digitalizada) no site da DPU. As redações poderão 
ser enviadas até o dia 06 de novembro de 2020. Os resultados serão divulgados até 
o dia 14 de dezembro de 2020.   

Em razão do isolamento social, não haverá solenidade de encerramento, 
salvo mudanças nas orientações das autoridades sanitárias. Todas as categorias 
serão premiadas pela DPU.   

As informações completas sobre as inscrições e o edital que regulamenta o 
concurso estão disponíveis no site https://concursoderedacao.dpu.def.br/, no qual 
há ainda uma cartilha com informações para os professores.   

Qualquer dúvida, estamos à disposição, pelo e-
mail delt4npe@educacao.sp.gov.br  
 

OUTROS 
VAGA ZELADORIA 
EE JORNALISTA PROFESSOR EMIR MACEDO NOGUEIRA 

A Direção da EE Jorn. Prof. Emir Macedo Nogueira informa que há vaga 
para zeladoria. Os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola 
no telefone 2718-9713. 

 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br

