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CIRCULAR Nº 38 de 18/11/2020  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 
INSCRIÇÃO DOCENTE (CAT “O” E CANDIDATO A CONTRATAÇÃO) 
E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 2021 

A Comissão de Classes e Aulas da DER leste 4 informa que as inscrições 
para o docente Cat O e Candidato a Contratação (somente para os que 
obrigatoriamente estejam inscritos em 2019) se dará de 17/11/2020 até 
27/11/2020 (caso haja prorrogação desse prazo, informaremos) exclusivamente 
através da SED; (informações https://leste4atribuicao.blogspot.com/), 
conforme contido no Art. 2° da Portaria 10 de 13/11/2020.  
  Quanto a solicitação de recursos:   

• Para docentes com contrato ativo caso solicitem acerto e necessitem 
encaminhar documentação, os mesmos deverão ser entregues/enviados 
para a UE de Classificação.   

• Para os candidatos à contratação (obrigatoriamente inscritos em 2019), os 
documentos deverão ser encaminhados para o e-mail do NAP 
(delt4nap@educacao.sp.gov.br);  

• Para docentes candidatos à contratação, no impedimento de acesso à 
SED, poderá ser enviado e-mail também para o NAP 
(delt4nap@educacao.sp.gov.br) contendo os dados pessoais e endereço 
de e-mail atualizado.  

Esta inscrição se refere a todos os docentes Cat O, INCLUSIVE OS DOCENTES 
DESIGNADOS NAS PEI.  
INFORMAÇÃO IMPORTANTE!   

Em relação a entrega de títulos/pontuação por tratar-se de confirmação 
de inscrições já realizadas em 2019 a data base para tempo de serviço é 
30/06/2019, portanto tempo de serviço posterior a esta data não pode ser 
acrescentado.  

https://leste4atribuicao.blogspot.com/
mailto:delt4nap@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4nap@educacao.sp.gov.br
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Nesse momento só poderão ser realizados acertos de pontuação e tempo 
de serviço caso tenham sido migrados do processo seletivo simplificado 2019 
com erros administrativos. 

A qualificação docente poderá ser atualizada a qualquer tempo conforme 
disposto na Resolução SEDUC 72/2020.  

Com relação a operacionalização do cronograma para atribuição 2021 
(fases e etapas, locais, horários) a Comissão de Atribuição fará Reunião de 
Formação com os Diretores, Vice-Diretores e GOE.  

 
PROJETO REFORÇO E RECUPERAÇÃO 

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

Atentar para os seguintes pontos: 
• 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 Aulas pela comissão de atribuição. 
 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
INSTITUTO PROA - PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO 

Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da 
Educação, oferece curso gratuito, de qualificação em Administração - 
Programa Pró-Profissão. Com duração de 6 (seis) meses, as aulas são voltadas 
para alunos com idade entre 17 a 20 anos que estejam cursando ou tenham 
concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que pertençam à 
família de baixa renda. O objetivo é preparar esses jovens para o mundo do 
trabalho, por meio do acesso à educação profissionalizante, com orientação 
ao início de carreira até a conquista do primeiro emprego. 

O Instituto oferece gratuitamente aos alunos:  

https://forms.gle/fuhfGGi1hvmbkpgA9
mailto:marcos.teixeira@educacao.sp.gov.br
https://leste4atribuicao.blogspot.com/
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• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração 
(certificado do SENAC), com seis meses de duração, nos períodos 
manhã ou tarde; 

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, 
ensinando a ter uma postura mais autônoma e a responsabilidade que 
o mercado de trabalho requer;  

• Vale Transporte;  

• Uniforme e material didático. 
O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova 

online, dinâmica de grupo, entrevista individual, banca avaliadora e reunião 
de pais. 

As inscrições estão abertas até 11/12/2020, podendo ser feitas 
somente pela internet, no site https://www.proa.org.br/ 
Mais informações sobre release completo e divulgação do curso acesse o link 
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y
1mYKh3R 
 
DIVULGAÇÃO 
I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO ONLINE -
2020 – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ATÉ 20/11/2020 

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. 

https://www.proa.org.br/
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1mYKh3R
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1mYKh3R
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/1-der-leste-4-2020-regulamento-boas-prticas-afem_cir-36.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/2-termo_estudante_autorizao_i-mostra-de-boas-prticas_der-leste-4-2020_cir-36.pdf
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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/1vF20Nw3pDQtxP40T9qii5X4Q0hyEf
mR4ewxWDextK4E/edit#gid=0 
Link da ficha de uso de imagem (a ser anexada na inscrição):  
https://docs.google.com/document/d/1ZgK_4gdAN77HLmrmI0a8WE5CjazMssr
FO-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 
 
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://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/11/3-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
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  

  A Unesp irá divulgar semanalmente vídeos como este 
aqui: https://www.youtube.com/watch?v=9GDWptLjR2w&list=PLbCP1bObXET
b6SA_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  

  
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://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://concursoaipi.redacaonline.com.br/
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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 
 
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 Iniciais, 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.  

 
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 

https://febrace.org.br/como-participar/#.X6rduvlKjct
https://febrace.org.br/como-participar/#.X6rduvlKjct
mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
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
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(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.  

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  
 
COMPETIÇÃO BRICS DE MATEMÁTICA DA DRAGONLEARN - ATÉ 20/12/2020 

Todos os estudantes do ensino fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e 
Ensino Médio estão convidados a participarem da Competição Online de 
Matemática gratuita, promovida pela Dragonlearn, a Competição 
BRICSMATH.COM. BRICSMATH.COM é uma competição internacional de 
matemática online que reúne mais de 5 milhões de crianças de diferentes 
países.  

O objetivo da competição é desenvolver o pensamento criativo e motivar 
as crianças a aprender. As tarefas são dadas em formato amigável de jogo para 
crianças e não requerem conhecimento ou treinamento especial. A competição 
ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, a inteligência e o pensamento espacial. A 
Olimpíada de matemática BRICS enfoca no raciocínio lógico e não exige qualquer 
conhecimento além do currículo escolar.  

https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view
https://concursoderedacao.dpu.def.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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A competição online ocorrerá de 16 de novembro até 20 de dezembro, 
de forma totalmente gratuita e online, basta o professor estar cadastrado na 
plataforma, assim como os estudantes competidores. Os alunos terão 60 
minutos para completar as tarefas da navegação oficial. 

Todos os alunos podem participar da navegação oficial, inclusive aqueles 
que não participaram da navegação de teste. Os resultados da navegação oficial 
aparecerão logo após a finalização de todas as tarefas. 

Para mais informações e cadastro, acesse o site 
https://br.bricsmath.com/?mindbox-click-id=54744009-ce8f-4da1-9d06-
e27053f0af91&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=ca
mpaign 
 
 
OUTROS 
VAGA PROFESSOR COORDENADOR: 
E.E. PROF. VICTOR MIGUEL ROMANO 

A Direção da E.E. Prof. Victor Miguel Romano informa que possui vaga 
para Professor Coordenador Anos Finais do Ensino Fundamental. Os 
interessados deverão entrar em contato pelos telefones 2718-9687/2703-6046 
ou através do e-mail e001727a@educacao.sp.gov.br . 
 
 

 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

 

https://br.bricsmath.com/?mindbox-click-id=54744009-ce8f-4da1-9d06-e27053f0af91&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=campaign
https://br.bricsmath.com/?mindbox-click-id=54744009-ce8f-4da1-9d06-e27053f0af91&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=campaign
https://br.bricsmath.com/?mindbox-click-id=54744009-ce8f-4da1-9d06-e27053f0af91&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=campaign
mailto:e001727a@educacao.sp.gov.br

