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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 37 de 11/11/2020  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 

Informamos que a atribuição das aulas pertinentes ao Projeto Reforço e 
Recuperação FORAM PRORROGADAS E PODERÃO SER REALIZADAS ATÉ 
30/11/2020. 

Lembramos que o Projeto Reforço e Recuperação é presencial e pode ser 
oferecido em todas as disciplinas, prioritariamente em Língua Portuguesa e 
Matemática. 

Para melhor organização, solicitamos responder o questionário disponível no 
endereço https://forms.gle/fuhfGGi1hvmbkpgA9. O supracitado arquivo 
permanecerá disponível até o encerramento do projeto (por favor responder 
sempre que houver alteração). 

Atendidos os docentes com exercício na Unidade Escolar, o SALDO DE AULAS 
disponível deverá ser encaminhado por e-mail: 
marcos.teixeira@educacao.sp.gov.br, conforme modelo de saldo PRR disponível 
no blogger da Atribuição de Aula https://leste4atribuicao.blogspot.com. 

Maiores informações observar o Informativo 26 publicado no blogger da 
Atribuição de aula pela comissão de atribuição.  
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMES PNLD 
Nova resolução PNLD:  

O Conselho Deliberativo do FNDE a 7 de outubro de 2020 aprovou nova 
resolução que dispõe sobre o programa. Convidamos a todos para que leiam e 
divulguem o documento constante do link 
https://drive.google.com/file/d/1AROJGQkX0-GhLQO59fEEg6AOB687IkY8/view 
 
 

https://forms.gle/fuhfGGi1hvmbkpgA9
mailto:marcos.teixeira@educacao.sp.gov.br
https://leste4atribuicao.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1AROJGQkX0-GhLQO59fEEg6AOB687IkY8/view
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Entrega nas Escolas Rurais:  
Lembramos que o FNDE se utiliza de dados do Censo Escolar e, portanto, se 

uma escola se identifica como rural no censo assim será considerada pelo 
Ministério da Educação, independe da classificação que a SEDUC SP possa adotar. 
De acordo com o contrato entre o FNDE e a Empresa de Correios e Telégrafos – 
Correios, as entregas nas escolas rurais podem ocorrer nas Secretaria Municipais 
de Educação/Prefeituras (para destinatários da esfera municipal) ou Diretorias de 
Ensino (para destinatários das esferas estadual e federal). Por isso, solicitamos às 
DE que recebam os livros e de comum acordo com a escola distribuam-nos aos 
alunos.  
Sobre Recolhimento de Livros do PNLD:  

Ao final do ano letivo é prática corrente do programa recolher os livros 
reutilizáveis em posse dos alunos. Campanhas de preservação dos livros para que 
sejam reutilizados nos anos seguintes por novos alunos deve ser rotineira pelas 
escolas. Nesse sentido abaixo seguem orientações específicas:  

1. Anos Iniciais: neste final de ano letivo todas as escolas de Ensino 
Fundamental Anos Iniciais poderão deixar com seus alunos os exemplares 
que receberam no início do primeiro semestre, pois os livros didáticos desse 
segmento são todos consumíveis. No entanto, frisamos que os 
pais/responsáveis devem ser orientados a não descartar os livros pois eles 
poderão ser requisitados pelo professor para eventual reposição de 
conteúdos em defasagem pelo aluno;  

2. Anos Finais: todos os livros deverão ser recolhidos, pois são reutilizáveis, o 
controle da devolução dos livros didáticos deve ser realizado à medida que 
os alunos entregam os exemplares à escola para reutilização no ano 
seguinte;  

3. Ensino Médio: o prazo de validade dos atuais livros do Ensino Médio foi 
estendido, portanto, serão reutilizados em 2021 o que implica promover o 
devido recolhimento das obras das três séries para utilização no próximo ano 
letivo. Exceção para os títulos de Sociologia, Filosofia e Arte;  

4. PNLD Literário: os livros do aluno enviados são reutilizáveis, portanto, 
deverão ser recolhidos para reutilização de novos alunos em 2021;  

5. Manual do Professor: tanto dos livros didáticos como do literário deverão 
ser recolhidos para que os regentes das novas turmas de 2021 possam 
reutilizá-los;  

6. Braille: Os livros didáticos adaptados para Braille são materiais reutilizáveis. 
Dessa forma, os livros em posse de alunos e professores deverão ser 
devolvidos às escolas ao final do ano letivo. 
Em caso de dúvida, entrar em contato por meio do e-mail 

delt4npe@educacao.sp.gov.br  
 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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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; 
✓ 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. 
 
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). 

mailto:leste4ciclo1@gmail.com
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/1-regulamento-vii-mostra-de-boas-prticas-2020.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/2-ficha-de-inscrio-2020_cir-35.doc
mailto:leste4ciclo1@gmail.com
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/3-der-leste-4-2020-regulamento-boas-prticas-afem_cir-36.pdf
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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), 
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 
 
PROGRAMA DE LEITURA – 1° PROCESSO DE INDICAÇÃO DE LIVROS SEDUC – 
INDICAÇÕES ATÉ O DIA 16/11/2020  

Está disponível o formulário para a realização do 1º Processo de 
Indicação de Livros da SEDUC para indicação das obras. Esse processo tem o 
objetivo de possibilitar aos estudantes e aos professores indicarem os livros que 
poderão compor o acervo das Salas e Ambientes de Leitura das Escolas Públicas 
do Estado de São Paulo. Esta participação será facultativa, e deverá ser realizada 
em conjunto com os corpos discente e docente da escola.  

Alertamos que poderá ocorrer de as Unidades Escolares não receberem 
exatamente os títulos que indicaram, pois, as listas serão ranqueadas em todo 
o Estado. A sua lista final poderá ser utilizada para aquisição de acervo nos 
próximos meses, e estará válida até outra pesquisa ser realizada.  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/4-termo_estudante_autorizao_i-mostra-de-boas-prticas_der-leste-4-2020_cir-36.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/5-termo_professor_autorizao_i-mostra-de-boas-prticas_der-leste-4-2020_cir-36.pdf
mailto:del4npe@educacao.sp.gov.br
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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O escopo da indicação será para os Anos Iniciais de Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e acervo do professor. Não 
realizaremos indicações para os Anos Finais do Ensino Fundamental, uma vez 
que foram atendidas pelo PNLD Literário.  

O processo de indicação dos livros será mais detalhadamente explicado 
em documento específico, em análise pelo DECEGEP. No entanto, antecipamos 
que as indicações serão realizadas com o título do livro, nome do autor e 
número de ISBN da obra.  

O preenchimento do formulário poderá ser realizado pelo Diretor de 
Escola, Vice-Diretor, Professor Coordenador e Professor de Sala de Leitura até 
o dia 16 de novembro de 2020. 

As informações de acesso e as orientações para utilização do formulário 
estão disponíveis no “Tutorial Programa de Leitura” link 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial
_programa-de_livros_v2_D.pdf .  

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”.  

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. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial_programa-de_livros_v2_D.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial_programa-de_livros_v2_D.pdf
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
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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 
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 Link: 
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 
 
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 

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

  A Unesp irá divulgar semanalmente vídeos como este 
aqui: https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXETb6
SA_nr5h64spEANNXPaKQ, 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  

  
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO FEBRACE – 19ª FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E 
ENGENHARIA – INSCRIÇÕES ATÉ 30/11/2020  

Você tem ideias criativas e quer impactar o mundo? Inscrições abertas para 
a FEBRACE 2021 até 30 de novembro!  

Podem participar estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do ensino 
fundamental, no ensino médio ou técnico de instituições públicas e privadas de 
todo o Brasil. Os estudantes têm que ter no máximo 20 anos. Podem realizar 
projetos individuais, ou em grupos de até 3 pessoas, com a participação obrigatória 
de um professor orientador.  

Os projetos submetidos devem enquadrar-se nas áreas das Ciências (Exatas, 
da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharias.  

Veja como participar em: https://febrace.org.br/como-
participar/#.X6rduvlKjct 

Em caso de dúvidas: rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br 
 
6º CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA ATÉ O DIA 12/12/2020  

O Centro de Inclusão Educacional (CINC), da Secretaria de Educação (SEDUC), 
em articulação com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP, 
comunica a todas as Unidades Escolares da rede estadual a prorrogação do prazo 
de entrega das redações até o dia 12 de dezembro de 2020. O 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?”.  

Informamos que os resultados serão divulgados até o dia 21 de março de 
2021. E as premiações serão entregues entre os meses de maio e junho de 2021.  

https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes
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
https://febrace.org.br/como-participar/#.X6rduvlKjct
https://febrace.org.br/como-participar/#.X6rduvlKjct
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
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O Edital e as informações estão disponíveis no Link 
https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view 

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. 
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  
 
CURSO GRATUITO – GAMES E TECNOLOGIA   

Fundada em 2002, a SAGA é pioneira no ensino de desenvolvimento de jogos 
e referência nacional e internacional nos cursos de computação gráfica como: Arte 
digital, Animação, 3D e Efeitos Visuais - VFX. Sendo hoje a maior rede de escolas de 
Computação Gráfica e Games do Brasil.   

Referindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na qual vem 
direcionando o trabalho dos professores a oportunizar a construção de um 
currículo contextualizado, tecnológico e inovador, tornando a aprendizagem mais 
lúdica e interessante para os alunos. A Escola SAGA convida as Unidades Escolares 
a participarem do Projeto Tecnologia e Games na Educação Atual.  

O curso é destinado a todos os estudantes matriculados no Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, tendo o objetivo refletir sobre como a 
tecnologia e os games, tão presentes em nosso cotidiano, inserem-se no ambiente 
escolar, mudando a forma como nos relacionamos com a educação. 

 

https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view
https://concursoderedacao.dpu.def.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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O conteúdo teórico será desenvolvido através de uma palestra digital 
chamada: “Games e Tecnologia”. Sendo passado o Link de acesso à plataforma 
digital SAGA a escola parceira. 
Além da palestra será disponibilizado: 

• Plano de aula; 

• Materiais de apoio; 

• Vídeos explicativos; 

• Profissionais aptos a explanar as questões relacionadas ao tema proposto; 
Na plataforma periodicamente terá conteúdos relacionados a tecnologia e 

inovação (minicursos, palestras, workshops), e os alunos terão acesso a todos os 
conteúdos.  

O Projeto não gerará custo algum a instituição muito menos aos alunos. 
Sendo este um projeto com viés totalmente colaborador e educacional. Além do 
mais todos os alunos que participarem ganharão uma Oficina Gratuita Online de 
Edição de Imagem e Cinemagraph - Photoshop.  

Segue o link da plataforma para 
acesso: https://digital.saga.art.br/curso/games-e-tecnologia/  (no campo escolas 
pode usar a opção exemplo, assim que as escolas forem participando nós as 
adicionaremos  e no campo código de parceiro pode colocar parceirosaga). 
CLIQUE AQUI para acessar a apresentação do Projeto Tecnologia e Games na 
Educação Atual. 
CLIQUE AQUI para acessar o plano de aula “O Uso das Tecnologias na Sociedade” 

Dúvidas, estamos à disposição, pelo e-mail delt4npe@educacao.sp.gov.br  
 
45º CONCURSO DE REDAÇÃO DO INSTITUTO AIPI – INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 
28/11/2020 

O 45º Concurso de Redação do Instituto AIPI (produtor das folhas Chamex), 
tem como objetivo incentivar nos participantes a leitura, a produção de textos e o 
protagonismo dos jovens que vivem em cidades em todo território nacional. Além 
disso visa ajudar a prepará-los para a Redação do ENEM neste ano tão difícil para 
todos. É um concurso TOTALMENTE GRATUITO, sem necessidade de assinatura de 
termo de cooperação. 

O concurso é destinado aos estudantes da 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio. 
O CONCURSO OFERECE: 

• Premiação para alunos, professores e escolas conforme regulamento. 

• 24 aulas online disponibilizadas gratuitamente em parceria com a plataforma 
Redação Online. 

• Redação corrigida por especialistas em correção nos parâmetros do ENEM. 
  As informações completas sobre as inscrições e o edital que regulamenta o 
concurso estão disponíveis no site https://concursoaipi.redacaonline.com.br/ 
 

https://digital.saga.art.br/curso/games-e-tecnologia/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/6-tecnologias-e-games-na-educacao-atual-escola-saga-2.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/7-plano-de-aula.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://concursoaipi.redacaonline.com.br/
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CONCURSO DO MENINO MALUQUINHO VAI AGITAR ESCOLAS DA REDE 
ESTADUAL – INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 30/11/2020 
 O Menino Maluquinho fez 40 anos e continua tão menino e tão maluquinho 
como sempre, encantando a meninada de todas as idades. Para celebrar o 
aniversário de um dos maiores ícones da literatura infantil brasileira, criado pelo 
escritor e ilustrador Ziraldo, a Editora Melhoramentos está promovendo 
o Concurso Cultural Menino Maluquinho, com inscrições até o dia 30 de novembro 
pelo link do concurso: 
https://ipdnzdns.editoramelhoramentos.com.br/concursomeninomaluquinho 

É mais uma oportunidade de estreitar vínculos com as escolas, que sempre 
foram a menina dos olhos da editora, e de reunir o lado lúdico e o pedagógico num 
projeto inédito e inovador. O trabalho vencedor será transformado em um livro, 
escrito e ilustrado pelo time Ziraldo, a ser publicado pela editora. 

O concurso é dirigido aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, do 1º 
ao 5º ano, das escolas públicas e privadas de todo o País. As inscrições estão 
abertas e para participar basta um responsável da escola (professor, coordenador 
ou diretor) preencher a ficha de inscrição, onde constam todas as regras para 
participação.  
 
 

 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

file:///C:/Users/franciela.pereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L39T4N4K/bit.ly/concursomeninomaluquinho
https://ipdnzdns.editoramelhoramentos.com.br/concursomeninomaluquinho
file:///C:/Users/Dojifran/Documents/bit.ly/concursomeninomaluquinho

