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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 36 de 04/11/2020  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS  
ATRIBUIÇÃO DE AULAS – FUNDAÇÃO CASA – AULAS LIVRES DE QUÍMICA   

A Fundação Casa vinculada à EE Profª Luzia de Queiroz e Oliveira, possui 8 
aulas livres de QUÍMICA para serem atribuídas à professores habilitados/ 
qualificados em química ou da área de Exatas, com contrato ativo para completar 
carga horária, com contrato ativo interrompido ou docente com hora de 
permanência.  

Solicitamos às unidades escolares informarem e darem ciência aos docentes 
de suas escolas, inclusive aos que estejam com contrato interrompido ou hora de 
permanência.  

Os professores interessados deverão entrar em contato com a EE Profª Luzia 
de Queiroz Oliveira pelos fones: 2748-3722 ou 2748 -2486.   
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
VII MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS ONLINE – 2020 – PERÍODO 
DE INSCRIÇÃO DE 29/10 A 13/11/2020 

A Equipe dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino Região Leste 4, irá realizar 
a VII MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS ONLINE - 2020. O evento tem 
por objetivo refletir sobre práticas exitosas do processo ensino aprendizagem dos 
estudantes dos Anos Iniciais, promovendo a socialização de Boas Práticas 
desenvolvidas no período remoto.  

A realização da VII MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS ONLINE 
está prevista para o dia 09 de dezembro de 2020, através do YouTube - Núcleo 
Pedagógico DER – Leste 4.  
Público Alvo: Professores e Professores Coordenadores dos Anos Iniciais. 
Período de inscrição: de 29 de outubro a 13 de novembro de 2020; 
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✓ Preencher a ficha de inscrição de acordo com o solicitado e encaminhar para 
o e-mail leste4ciclo1@gmail.com; 

✓ Depois de realizada a inscrição os trabalhos deverão ser encaminhados até o 
dia 20 de novembro de 2020, para análise e seleção dos mesmos. 

CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento da VII Mostra de Boas Práticas 2020. 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de inscrição. 

Informações entrar em contato com a Equipe dos Anos Iniciais através do e-
mail: leste4ciclo1@gmail.com ou telefone: 2082-9762 / 2082-9763. 
 
INFORMATIVO GRÊMIO ESTUDANTIL  

Temos a satisfação em compartilhar a 1ª Edição da Página do Grêmio Mirim, 
com atividades e matérias de interesse exclusivo aos Anos Iniciais, pois sabemos 
que nossas crianças merecem, também, atenção especial voltada a elas.   

A nova Página do Grêmio Mirim foi pensada e planejada com muito carinho, 
por nós da Equipe Técnica do Centro de Projetos e Articulação de Iniciativas com 
Pais e Alunos (CEART), e por meio dela divulgaremos as ações da SEDUC para os 
estudantes gremistas do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, além de outros 
assuntos e atividades de interesse destes estudantes.  

A 1ª Edição da Página do Grêmio Mirim conta com matérias interativas, em 
formato digital, que torna a leitura mais dinâmica e comunicativa, de modo a obter 
maior participação das meninas e dos meninos, estudantes de nossa Rede.  

Solicitamos aos estudantes dos Anos Iniciais que divulguem suas Boas 
Práticas como produções de poesias e crônicas, vídeos de humor e desenhos 
artísticos próprios, garantindo o direito de comunicação e informação aos 
gremistas. 

Compartilhamos também mais uma edição deste nosso principal canal de 
comunicação direta com os estudantes paulistas a 14ª Edição do Boletim Grêmio. 
Nesta edição conta com matérias interativas, em formato digital, que torna a 
leitura mais dinâmica e comunicativa, de modo a obter maior participação dos 
estudantes de nossa Rede. 

É de vital importância que o protagonismo juvenil e a gestão democrática 
sejam efetivos nas escolas.  
CLIQUE AQUI para acessar a 14ª Edição do Boletim do Grêmio, contendo também 
a 1ª Edição da Página do Grêmio Mirim 

As contribuições gremistas e sugestões podem ser encaminhadas para os 
colegiados Supervisora Emília da Silva Mendonça e PCNP Bruno no e-mail: 
bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br  

 
PROGRAMA DE LEITURA – 1° PROCESSO DE INDICAÇÃO DE LIVROS SEDUC – 
INDICAÇÕES ATÉ O DIA 16/11/2020  

Com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso a livros e acervos, a 
Coordenadoria Pedagógica (COPED) divulga, para toda a Rede, o 1º PROCESSO 

mailto:leste4ciclo1@gmail.com
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/1-regulamento-vii-mostra-de-boas-prticas-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/2-ficha-de-inscrio-2020_cir-35.pdf
mailto:leste4ciclo1@gmail.com
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/3-boletim-do-grmio-ed-14_cir-36.pdf
mailto:bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br
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DE INDICAÇÃO DE LIVROS para composição de acervo das Escolas Públicas do 
Estado de São Paulo.  

Os dados provenientes das indicações serão considerados nas próximas 
aquisições de livros feitas pela Secretaria da Educação, tanto para compor o 
acervo dos estudantes, quanto para compor o acervo do corpo técnico da 
educação.  

O processo prevê a participação de todos os níveis da estrutura da SEDUC, 
começando pelos estudantes e professores, que farão as escolhas, passando 
pelas Equipes Escolares e Diretorias de Ensino, que validarão as listas, até a 
COPED, que consolidará o processo. As indicações serão realizadas virtualmente 
por meio de preenchimento de formulários via Secretaria Escolar Digital - SED. 

O material deverá ser utilizado como apoio para a orientação às escolas. 
Iniciamos, assim, a Fase 1 do processo, com as discussões, indicações e 
lançamento dos títulos dos livros até o dia 16/11 pelas unidades escolares.  

Encaminhamos link com vídeo e o ppt de orientação para as escolas sobre 
o processo de indicação de livros. 
Link PPT: https://drive.google.com/file/d/1Puqn6is1hEWvv5X3KtEKN92-
g09JPoaW/view 
Link do vídeo: https://web.microsoftstream.com/video/335e468c-ea9b-41d4-
9b24-b7cb0216c42e 

Para dúvidas e informações entrar em contato com as PCNPs de Língua 
Portuguesa Jacqueline e Shirlei e de Projetos da Pasta Renata Rigotti através do e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br, colocar no assunto “Programa de Leitura”.  
 
VII CONCURSO DE REDAÇÃO DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS - LISTA DE 
FINALISTAS E PREMIAÇÃO  

A Coordenadoria Pedagógica (COPED), em parceria com a Fundação Pio 
XII, apresenta a lista (link de acesso: https://drive.google.com/file/d/1-
XFtwVIlyP1dVABG5ftdh_Bwm41N-Rv7/view ) dos finalistas do VII Concurso de 
Redação do Hospital de Amor de Barretos.  

A listagem não é classificatória e está disposta em ordem alfabética por 
Diretoria de Ensino. Nela consta o nome da unidade escolar, do munícipio, do 
estudante finalista e do professor orientador.  

A transmissão da cerimônia de premiação, será no dia 06 de novembro 
de 2020, às 14 horas, no canal geral do CMSP pelo YouTube, com transmissão 
ao vivo por meio do link: 
https://www.youtube.com/c/CentrodeM%C3%ADdiasSP1/featured 

Solicitamos a colaboração das Unidades Escolares para que incentivem a 
participação dos estudantes finalistas na cerimônia de premiação, uma vez que 
o anúncio dos 5 vencedores será realizado neste evento.  

https://drive.google.com/file/d/1Puqn6is1hEWvv5X3KtEKN92-g09JPoaW/view
https://drive.google.com/file/d/1Puqn6is1hEWvv5X3KtEKN92-g09JPoaW/view
https://web.microsoftstream.com/video/335e468c-ea9b-41d4-9b24-b7cb0216c42e
https://web.microsoftstream.com/video/335e468c-ea9b-41d4-9b24-b7cb0216c42e
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1-XFtwVIlyP1dVABG5ftdh_Bwm41N-Rv7/view
https://drive.google.com/file/d/1-XFtwVIlyP1dVABG5ftdh_Bwm41N-Rv7/view
https://www.youtube.com/c/CentrodeM%C3%ADdiasSP1/featured
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O evento apresentará os resultados coletivos alcançados pela parceria em 
2020, realizará uma roda de conversa com estudantes da Rede, divulgará o tema 
do próximo Concurso, além do anúncio dos 5 vencedores desta edição.  

Parabenizamos todas as Unidades Escolares e Diretorias de Ensino pelo 
empenho e a todos os nossos estudantes e docentes pela dedicação neste 
momento de tantos desafios, todos os participantes são vencedores. 

Para dúvidas e informações entre em contato com a PCNP Jacqueline através 
do e-mail: jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br. 
 
I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO ONLINE -2020 
– INSCRIÇÕES ATÉ 13/11/2020 

A Equipe Curricular do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região 
Leste 4, está organizando a I Mostra de Boas Práticas dos Anos Finais e Ensino 
Médio 2020 – Online. 

Serão contempladas as boas práticas dos professores de todas as Áreas do 
Conhecimento, realizadas durante as atividades não presenciais, além de práticas 
exitosas do trabalho do Professor Coordenador nas Unidades Escolares no ano 
letivo de 2020.  

A mostra é aberta à participação de qualquer professor da Diretoria de 
Ensino Região Leste 4, que esteja ministrando aulas no Ensino Fundamental Anos 
Finais, no Ensino Médio ou EJA e CEL, cuja escola tenha realizado a inscrição no 
período determinado.  
Objetivos  

• Divulgar e promover durante ATPC do Núcleo Pedagógico as boas práticas 
pedagógicas desenvolvidas pelos professores no período de atividades 
remotas que impactaram o processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes.  

• Incentivar o uso e aplicabilidade das metodologias ativas.  
 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento e o formulário de inscrição (a ser 
realizada pela gestão da Unidade Escolar). 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de autorização para Direito e Uso de Imagem 
– Estudante. 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de autorização para Direito e Uso de Imagem 
– Professor. 

Para dúvidas e informações entrar em contato com a Equipe Curricular Anos 
Finais e Ensino Médio através do e-mail del4npe@educacao.sp.gov.br 

 
I MOSTRA DE AUTORES E AUTORAS NEGROS (AS): 3 MINUTOS DE CONSCIÊNCIA 
– INSCRIÇÕES ATÉ 23/11 
            O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 4 convida todas as 
escolas desta Diretoria a participarem da I Mostra de autores e autoras negros (as), 

mailto:jacqueline.souza01@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/4-der-leste-4-2020-regulamento-boas-prticas-afem_cir-36.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/5-termo_estudante_autorizao_i-mostra-de-boas-prticas_der-leste-4-2020_cir-36.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/6-termo_professor_autorizao_i-mostra-de-boas-prticas_der-leste-4-2020_cir-36.pdf
mailto:del4npe@educacao.sp.gov.br
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a ser realizada por meio de plataforma online no dia 30/11 (segunda-feira), às 14 
horas.  Este trabalho tem como finalidade estimular estudantes, professores e toda 
a comunidade escolar, promovendo o conhecimento e a aproximação com a 
literatura de autores afrodescendentes, apoiando-se na Lei nº 10.639/03 que 
determina o Ensino da História da África e Afro Brasileira nas escolas públicas, no 
parecer CNE/CP nº 03/2004 e Estatuto da Igualdade Racial. 
Link do Edital: 
https://drive.google.com/file/d/1j7jZyqngaTyxAu73NL8RwB69c6svrFwJ/view 
Link para inscrições:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vF20Nw3pDQtxP40T9qii5X4Q0hyEfmR
4ewxWDextK4E/edit#gid=0 
Link da ficha de uso de imagem (a ser anexada na inscrição):  
https://docs.google.com/document/d/1ZgK_4gdAN77HLmrmI0a8WE5CjazMssrF
O-bP4ffg_Ps/edit 

Quaisquer dúvidas que venham a surgir durante a organização nas escolas, 
entrem em contato com os PCNPs Bianca e João através do telefone: 2082 – 
9765/2082-9761 ou via e-mail: joao.almeida02@educacao.sp.gov.br 
 
DIVULGAÇÃO 
CONCURSO DE DESENHO - AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) – ENCAMINHAR OS DESENHOS 
SELECIONADOS ATÉ 16/11/2020 

Considerando a necessidade de construção de políticas públicas de forma 
participativa para o desenvolvimento de ações que buscam cumprir a Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas (ONU), em seus 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e em razão da celebração dos 75 anos da instituição, 
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), através da EFAPE/CRE 
Mario Covas e da Coordenadoria Pedagógica (COPED) — com o Centro de Ensino 
Fundamental Anos Finais (CEFAF) e o Centro de Ensino Médio (CEM), a Secretaria 
de Relações Internacionais do Estado de São Paulo (SERI-SP), a Secretaria de 
Governo do Estado de São Paulo (SEGOV-SP), através do Acervo Artístico-Cultural 
dos Palácios do Governo, a Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de São 
Paulo, promovem o Concurso de Desenho “Agenda 2030 e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável”, que irá compor uma exposição virtual organizada 
pelo Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo. 

Estão convidados a participar desse concurso alunos do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais e Ano Finais e do Ensino Médio, regular ou integral, e suas respectivas 
modalidades (EJA, classes prisionais, comunidades quilombola, indígena). 
➢ FASE ESCOLA - 26/10/2020 a 16/11/2020  

A divulgação do concurso, as orientações e processo seletivo deverão ser 
realizados no formato à distância. O(a) diretor(a) da Escola formará uma comissão 
multidisciplinar, sendo pelo menos um dos integrantes professor(a) de Arte, para 

https://drive.google.com/file/d/1j7jZyqngaTyxAu73NL8RwB69c6svrFwJ/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vF20Nw3pDQtxP40T9qii5X4Q0hyEfmR4ewxWDextK4E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vF20Nw3pDQtxP40T9qii5X4Q0hyEfmR4ewxWDextK4E/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1ZgK_4gdAN77HLmrmI0a8WE5CjazMssrFO-bP4ffg_Ps/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZgK_4gdAN77HLmrmI0a8WE5CjazMssrFO-bP4ffg_Ps/edit
mailto:joao.almeida02@educacao.sp.gov.br
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realizar a seleção de 10 (dez) desenhos - sendo: 5 (cinco) para o Ensino 
Fundamental Anos Finais e 5 (cinco) para o Ensino Médio, de modo que contemple 
cada um dos 5 P’s em cada faixa de ensino que a representará nas fases seguintes 
do concurso.  

A Escola será responsável pelo encaminhamento dos desenhos selecionados, 
no formato digital (escaneado ou fotografado) para e-mail do Núcleo Pedagógico 
delt4npe@educacao.sp.gov.br, aos cuidados da PCNP Edna Requião até o dia 
16/11/2020. 

Esclarecemos que o regulamento, os anexos em Word, os critérios de 
participação, orientações e links contendo informações sobre o CONCURSO DE 
DESENHO se encontram disponíveis no site: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9204 

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

 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9204
mailto:edna.requiao@educacao.sp.gov.br

