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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 39 de 25/11/2020  

 

GABINETE 
AGRADECIMENTOS – PARTICIPAÇÃO EM OLIMPÍADAS 

A Dirigente Regional de Ensino, parabeniza os Estudantes da E.E Infante 

Dom Henrique por participarem das Olimpíadas e a Equipe Gestora e Docentes 

por incentivar e apoiar no desenvolvimento dessas práticas.  

Estudante Medalhista de Ouro na Olímpiada Brasileira de Astronomia 

2020: 

➢ Sarah Marinho Figueiredo - 9º ano A  

Estudantes que avançaram para a segunda-fase da Olimpíada Nacional de 

Ciências, que acontecerá no dia 22/01/2021: 

➢ Sarah Marinho Figueiredo - 9º ano A. 

➢ Monick Vitória Souza Diniz - 9º ano D. 

➢ Giovanna Rhormens Santos - 9º ano D. 

➢ Fernando Oliveira Lino - 9º ano E. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVOS 
CARTILHA PARA AS FAMÍLIAS E DOCUMENTO ORIENTADOR PARA AS 
ESCOLAS, VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO MIGRANTE 
INTERNACIONAL 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento 
Especializado (DEMOD), por meio do seu Centro de Inclusão Educacional 
(CINC), tem a satisfação de divulgar dois documentos digitais voltados para o 
atendimento escolar dos estudantes migrantes internacionais (imigrantes e 
refugiados) na rede estadual de ensino. 
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Um deles é o documento orientador “Estudantes migrantes 
internacionais: orientações para a garantia da oferta de atendimento na 
educação básica e educação de jovens e adultos”, voltado para os servidores 
das áreas pedagógica e administrativa das Unidades Escolares e Diretoria de 
Ensino. O outro documento é a cartilha “Bem-vindo à escola: orientações 
para o ingresso de crianças, jovens e adultos migrantes internacionais na rede 
de ensino público do Estado de São Paulo”. 

O documento “Estudantes migrantes internacionais: orientações para 
a garantia da oferta de atendimento na educação básica e educação de 
jovens e adultos” consiste numa nova edição, revisada e ampliada, de 
documentos orientadores sobre o tema publicados pelo CINC em anos 
anteriores, que traz a conceituação do migrante internacional, indica os 
procedimentos necessários para matrícula e classificação, além de 
estratégias para o acolhimento e comunicação com o estudante migrante 
internacional. Apresenta, também, sugestões de materiais de apoio como 
cartilhas, vídeos e cursos, além da legislação de referência sobre o tema. É 
imprescindível que os servidores das unidades escolares e Diretorias de 
Ensino se apropriem deste documento, a fim de propiciar o atendimento 
escolar deste público com equidade e qualidade. Segue link para acessar o 
documentos Estudantes migrantes internacionais - Orientações.pdf - Google 
Drive. 

A cartilha “Bem-vindo à escola: orientações para o ingresso de 
crianças, jovens e adultos migrantes internacionais na rede de ensino 
público do Estado de São Paulo” é voltada para os estudantes e suas famílias 
e explica brevemente a forma de ingresso e funcionamento da rede de ensino 
paulista. É dividida em 6 partes: organização das escolas no Estado de São 
Paulo, inscrição e matrícula, funcionamento da escola, cultura e 
comunicação, leis brasileiras e dicionário de emergência, com palavras 
relacionadas ao cotidiano escolar. Em uma parceria com a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), a cartilha foi traduzida para os 
idiomas mais falados entre os estudantes migrantes internacionais na rede 
de ensino paulista, sendo eles Creole, Espanhol, Francês e Inglês. Para acessar 
a cartilha no idioma de interesse, clique nos links indicados logo abaixo, 
correspondentes a cada idioma. 

Ressaltamos que o objetivo é que esta cartilha seja amplamente 
divulgada, principalmente para as famílias migrantes internacionais que 
chegarem à unidade escolar para solicitar inscrição ou matrícula. Na 
impossibilidade de oferta da cartilha impressa, a Secretaria da escola pode 
solicitar endereço de e-mail para envio do arquivo digital, entregar papel 
digitado com o endereço virtual no qual a cartilha poderá ser acessada ou 
imprimir e entregar o QR Code de acesso à cartilha (fixar o QR Code de acesso 
à cartilha nas paredes da escola também é uma ótima estratégia). Orienta-se 

https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view
https://drive.google.com/file/d/1hdmXav-vmQNPyA7nQKlC35m8YbA9NM0T/view
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que as famílias ou estudantes falantes de idiomas não contemplados na 
tradução recebam a cartilha em inglês ou outra opção de sua preferência, 
dentre as disponíveis. Acesse as cartilhas em português ou traduzidas 
clicando nos links abaixo: 

• Cartilha – Versão em Português (Cartilha português.pdf - Google Drive) 

• Cartilha – Versão em Creole (CR_CartilhaIOM_web.pdf - Google Drive) 

• Cartilha – Versão em Espanhol (ESP_CartilhaIOM_web.pdf - Google 
Drive) 

• Cartilha – Versão em Francês (FR_CartilhaIOM_web.pdf - Google Drive) 

• Cartilha – Versão em Inglês (ING_CartilhaIOM_web.pdf - Google Drive) 
 

 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 4ª EDIÇÃO DO STEM TECHCAMP BRASIL 2021 
– PRAZO DE INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 04/12/2020 

Informamos que está aberto o processo seletivo para a 4ª edição do 
programa STEM TechCamp Brasil 2021. O programa é uma iniciativa da 
Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o 
Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), apoio da Poli-USP 
e Consed e tem como objetivo estruturar uma rede de multiplicadores 
formada por gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores 
líderes de ações escolares em Ciências, Tecnologia, Engenharias, Artes e 
Matemática (STEAM), com potencial e liderança para articular e aprimorar 
ações existentes e elaborar e implantar novas ações voltadas à aprendizagem 
ativa de STEAM nas redes públicas de educação básica do Brasil. 

A 4ª edição do STEAM TechCamp BRASIL 2021 terá a duração de 12 
meses, de janeiro a dezembro de 2021, e é voltada à participação de gestores 
das Secretarias Estaduais de Educação e professores de escolas públicas de 
redes estaduais e de institutos federais. 

As inscrições vão até 04 de dezembro e deverão ser realizadas no 
https://br.usembassy.gov/pt/steam-techcamp-brasil-abre-inscricoes-para-a-
4a-edicao/ . Devido à pandemia do novo coronavírus as diversas atividades 
desta edição serão realizadas de forma remota, no Encontro Virtual que será 
realizado na semana de 8 a 12 de fevereiro de 2021. Durante o Encontro, os 
educadores selecionados participarão de workshops, palestras e painéis 
voltados ao tema, bem como de oficinas para a elaboração de propostas de 

https://drive.google.com/file/d/1NSgYPlrNM_TANFaqAuAROXeSkzB3trMT/view
https://drive.google.com/file/d/132_ric3kSHi0uGVeWrOXlEjqy_nFld1H/view
https://drive.google.com/file/d/1csJKnaVL579l73UNPe3WunGRb3-SGlfA/view
https://drive.google.com/file/d/1csJKnaVL579l73UNPe3WunGRb3-SGlfA/view
https://drive.google.com/file/d/1Dq5jyWVbi5oUzbvkH47Uc1spz8gq_wCF/view
https://drive.google.com/file/d/1dZ6nW6tsBGhzGLOcE2lCVL6nE3d8D6_R/view
https://br.usembassy.gov/pt/steam-techcamp-brasil-abre-inscricoes-para-a-4a-edicao/
https://br.usembassy.gov/pt/steam-techcamp-brasil-abre-inscricoes-para-a-4a-edicao/
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planejamento estratégico para implantação de projetos nas escolas em seus 
estados de origem.  

Ressaltamos que a organização do Programa STEAM TechCamp Brasil 
arcará com os custos de pacote de dados para acesso à internet, materiais 
didáticos e tecnológico (kits de eletrônica) para os 60 selecionados que 
participarem do Encontro Virtual STEAM TechCamp BRASIL 2021, no período 
de 08 a 12 de fevereiro de 2021. 

Outras informações sobre o evento podem ser acessadas no site 
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/ 

 
“PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO DAS 
MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (VOLUME 1)” 
- PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 20/12/2020 

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), comunica a todas as Unidades Escolares da rede estadual 
a prorrogação do prazo para o dia 20/12/2020 para o envio dos artigos para 
a publicação virtual do documento “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
METODOLOGIAS DE ENSINO DAS MODALIDADES DE ENSINO E 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (Volume 1)” - ver chamada pública que 
consta na Circular nº 34 – link de acesso: 
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/circular-
34_2020.pdf 

Os artigos devem ser encaminhados para o e-mail do Núcleo 
Pedagógico delt4npe@educacao.sp.gov.br, até o dia 20/12/2020. Favor 
indicar no assunto do e-mail: “ARTIGO – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS”. 
 
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:  

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração 
(certificado do SENAC), com seis meses de duração, nos períodos 
manhã ou tarde; 

https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/circular-34_2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/circular-34_2020.pdf
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• 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 
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.   

https://www.proa.org.br/
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1mYKh3R
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1mYKh3R
http://www.vunesp.com.br/
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• 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/ 
 
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.  

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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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 
(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.  

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
https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view
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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  

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 ZELADORIA 
EE PROFESSORA KIMAKO KAMADA KINOSHITA  

A Direção da EE Profa. Kimako Kamada Kinoshita informa que há vaga 
para zeladoria. Os interessados devem procurar a Direção da Escola, até o dia 
07/12/2020, nos telefones 2524-4256 / 25243839, ou e-mail:  
e909087a@educacao.sp.gov.br .  
 
 
 

 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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:e909087a@educacao.sp.gov.br

