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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 40 de 02/12/2020  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
CURSO PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI 

O curso da Educação Integral ao Ensino Integral – 2ª Edição/2020 tem 
como principais objetivos introduzir o cursista a discussões sobre Educação 
Integral e as metodologias do Programa Ensino Integral e apresentar como são 
aplicados na escola o Modelo Pedagógico e Modelo de Gestão. 
A quem se destina: A todos os servidores do Quadro do Magistério (QM), 
Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE), desde 
que com registro ativo na Secretaria Escolar Digital (SED). 
Inscrições: de 26 de novembro a 3 de dezembro de 2020. 
Atenção! A inscrição para o PEI está atrelada à realização do curso, segundo 
Resolução SEDUC 84 de 16/11/2020. Considerando o Documento Orientador 
CGRH – PEI 2020 – 2021, de novembro de 2020, os professores que desejarem 
utilizar o curso para fins de credenciamento, deverão concluí-lo 
impreterivelmente até o dia 23/12/2020. 
Link da inscrição: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/Inscricao/Inscricao/Inicio/p
ei2ed2020?r=129205660   
Cronograma: de 10 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021. 
Carga Horária: Serão 30 horas divididas em três módulos. 
Certificação: Realizar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total das 
atividades avaliativas propostas e ter média de aproveitamento com conceito 
“Satisfatório” no total de atividades avaliativas. 
Regulamento disponível em: 
http://escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/regulamentos/Reg
ulamento_PEI_2ed_2020_vf.pdf    

Informamos que a Diretoria de Ensino não tem acesso ao AVA dos 
cursistas nem dados pessoais para resolução de conflitos na inscrição, por isso, 
quaisquer problemas de acesso devem reportados diretamente no Fale conosco 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/Inscricao/Inscricao/Inicio/pei2ed2020?r=129205660
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/inscricao/Inscricao/Inscricao/Inicio/pei2ed2020?r=129205660
http://escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/regulamentos/Regulamento_PEI_2ed_2020_vf.pdf
http://escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/regulamentos/Regulamento_PEI_2ed_2020_vf.pdf
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por meio do registro e acompanhamento de ocorrências pelo link: 
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/SignIn?returnUrl=%2F  

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
CENTRO DE INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PAULISTA 

No último dia 18/11, inauguramos o primeiro Centro de Inovação da 
Educação Básica Paulista (CIEBP), localizado a 300 metros de distância da Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São 
Paulo - EFAPE, sediado na Escola Estadual Zuleika de Barros Martins Ferreira, na 
Pompeia - Zona Oeste, e atenderá toda a rede estadual de São Paulo. 

No CIEBP os estudantes e professores poderão idealizar projetos e receber 
mentoria no hub de inovação, trabalhar com cultura maker, programação e 
robótica; ou ainda utilizar a modelagem 3D e a fabricação digital para fazer 
protótipos. O espaço conta com 07 salas totalmente voltadas à inovação. 

O espaço oferece trilhas formativas 
(https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/downloads/documentos/ciebp-
trilhas-formativas.pdf) em que professores e estudantes poderão optar por 
realizá-las. Também poderão agendar mentorias e conhecer o local para 
idealizar o seu projeto. Visitas poderão ser agendadas no período das aulas 
regulares ou ainda em contraturno escolar. Além disso, gestores das Diretorias 
de Ensino também podem agendar para conhecer o local e participarem das 
trilhas formativas. 
AGENDAMENTO  

As visitas ao CIEBP deverão ser agendadas por e-mail 
centrodeinovacão@educacao.sp.gov.br ou pelo whatsApp (11) 97544-5056, 
durante o horário das 8h30 às 17h30, informando a trilha e a quantidade de 
pessoas. 

As visitas poderão ser planejadas com outras passeios culturais pela 
cidade de São Paulo e ainda poderão ser conhecidos na ocasião os estúdios do 
Centro de Mídias de São Paulo. 

Para conhecer mais sobre o espaço acesse o link 
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/ 

Realizem o agendamento e venham potencializar os seus projetos e 
imergir na inovação, neste espaço que é de todos! 
 
BOLETIM DO GRÊMIO – 15ª EDIÇÃO – ANO 3 – NOVEMBRO/2020 

Compartilhamos a última edição do Boletim do Grêmio de 2020, que é o 
nosso principal canal de comunicação direta com os estudantes paulistas. 

O Boletim do Grêmio é elaborado com muito carinho, por nós da Equipe 
Técnica do Centro de Projetos e Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/SignIn?returnUrl=%2F
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/downloads/documentos/ciebp-trilhas-formativas.pdf
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/downloads/documentos/ciebp-trilhas-formativas.pdf
mailto:centrodeinovacão@educacao.sp.gov.br
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/
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(CEART) e, por seu intermédio, divulgamos as ações da SEDUC para os 
estudantes gremistas, além de outras informações educacionais, tais como: 
sugestões de temas, propostas, orientações e as boas práticas dos Grêmios 
Estudantis, além de outros assuntos de interesse dos estudantes. 

Nesta edição, trazemos uma página especial, em memória ao Dia da 
Consciência Negra, com matérias para reflexão acerca do tema e, conta com uma 
pequena biografia, que almeja ser inspiração ao Projeto de Vida dos estudantes. 

Solicitamos ampla divulgação ao Boletim do Grêmio aos estudantes e 
incentivando à divulgação de suas Boas Práticas e produções de poesias e 
crônicas, de vídeos de humor e de desenhos artísticos próprios, garantindo o 
direito de comunicação e informação aos nossos jovens. 

É de vital importância que o protagonismo juvenil e a gestão democrática 
sejam efetivos nas escolas.  
CLIQUE AQUI para acessar a 15ª Edição do Boletim do Grêmio. 

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  

GRÊMIO MIRIM – 2ª EDIÇÃO – ANO 1 – NOVEMBRO/2020 
Temos a satisfação de compartilhar a 2ª Edição da Página do Grêmio 

Mirim, com atividades e matérias de interesse exclusivo aos Anos Iniciais, pois 
sabemos que nossas crianças merecem também especial atenção voltada para 
elas. 

Planejada e editada pela Equipe Técnica do Centro de Projetos e 
Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos (CEART), 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. 

Lembramos que esta é a última edição da Página do Grêmio Mirim de 
2020, que será retomada em 2021. 

Solicitamos ampla divulgação ao Boletim do Grêmio Mirim aos estudantes 
dos Anos Iniciais e incentivando a divulgação de suas Boas Práticas e produções 
de poesias e crônicas, de vídeos de humor e de desenhos artísticos próprios, 
garantindo o direito de comunicação e informação aos gremistas. 

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  
CLIQUE AQUI para acessar a 2ª Edição da Página do Grêmio Mirim. 
 

 
 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/1_boletim-do-grmio-11-20-ano-3-ed-15_cir-40.pdf
mailto:bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br
mailto:bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/2_pgina-do-grmio-mirim-11-20-ano-1-ed-2_cir-40.pdf
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DIVULGAÇÃO 
REALIZAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO ONLINE -2020  

A realização da I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDICO ONLINE está prevista para acontecer no período de 
Formação do Núcleo Pedagógico a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de 
dezembro de 2020, nos horários das ATPC das 8h30 às 10 horas, através do 
YouTube - Núcleo Pedagógico DER Leste 4.  
 
Descrição das apresentações: 
Dia 08/12 – Boas Práticas de professores da área Ciências Humanas e 
Professor Coordenador: 
- E.E. Antonio Sylvio da Cunha Bueno;  
- E.E. Cidade de Hiroshima; 
- E.E. Chibata Miyakoshi; 
- E.E. Paulo Lauro, Dr; 
 
Dia 09/12 – Boas Práticas de professores da área de Códigos e 
Linguagens e Professor Coordenador: 
- E.E. Antonio Sylvio da Cunha Bueno;  
- E.E. Arthur Chagas, Prof. ; 
- E.E. Cidade de Hiroshima; 
- E.E. Exército Brasileiro;  
- E.E. Inah Jacy Castro Aguiar, Profa. ; 
- E.E. Orestes Rosolia, Prof. 
 
Dia 10/12 – Boas Práticas de professores da área de Ciências da 
Natureza e Matemática e Professor Coordenador: 
- E.E. Cidade de Hiroshima; 
- E.E. Inah Jacy Castro Aguiar; 
- E.E. Orestes Rosolia, Prof. 

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 

 
REALIZAÇÃO DA VII MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS ON-LINE 
2020. 

A Equipe dos Anos Iniciais da Diretoria de Ensino da Região Leste 4 
agradece todas as escolas que se inscreveram na VII Mostra de Boas Práticas dos 
Anos Iniciais On-line 2020.  

Seguem as Boas Práticas selecionadas para a apresentação no dia 
11/12/2020: 
 
 

mailto:del4npe@educacao.sp.gov.br
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E.E. Prof. Ivo Bandoni 

 Professora: Suzana Galindo Qualho – 5º Ano. 

 Trabalho: Língua Portuguesa - Crítico Literário. 
E.E. Prof. Jocelyn Pontes Gestal 

 Professora: Andreia Daniel Pereira – Especialista – Arte 

 Trabalho: Encontro Virtual (Jogo). 
E.E. Manoel de Melo Missionário 

 Professora: Simone Aparecida Silva – 2º Ano. 

 Trabalho: Língua Portuguesa - Poemas (desafios). 
E.E. Prof. Maria de Lourdes Nogueira Albergaria 

 Professora Coordenadora: Bibiana Bressan - PC 

 Trabalho: Prática em ATPC – Quis. 
E.E. Profª Marisa de Mello 

 Professor: Ivan Campos de Sousa Junior – 5º Ano. 

 Trabalho: Matemática – Plataformas Digitais. 
E.E. Poeta Menotti Del Picchia  

 Professora: Rosa Maria dos Santos Chinello – 4º Ano. 

 Trabalho: Língua Portuguesa - Procedimentos da Escrita. 
E.E. Prof. Quintiliano José Sitrangulo 

 Professora: Patrícia Basile – 5º Ano. 

 Trabalho: Língua Portuguesa – Piada.  
Os professores selecionados para a apresentação das Boas Práticas 

receberão o link para acesso.  
 

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. 
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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 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/ 
 
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; 

 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/ 

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/
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
https://www.proa.org.br/
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Mais informações sobre release completo e divulgação do curso acesse o link 
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y
1mYKh3R 
 
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.  

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. 

https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1mYKh3R
https://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1mYKh3R
https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view
https://concursoderedacao.dpu.def.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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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 
 
 “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 até 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”. 
 
 
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://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
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
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br

