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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 41 de 09/12/2020  

 

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
CURSO DE FORMAÇÃO PARA GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Lembramos aos servidores do Quadro de Apoio Escolar que estão 
participando da 1ª e 2ª Edição do Curso de Formação para Gerente de Organização 
Escolar “Etapa 2: Gerente de Organização Escolar – Transformando o Hoje!”, que o 
curso é parte integrante do Processo de Certificação Ocupacional para Gerente de 
Organização Escolar.  
  É muito importante que o servidor fique atento ao prazo de aceite do “Termo 
de Ciência”, que confirma a participação no curso! Depois dessa data, infelizmente 
o servidor não poderá mais participar! 
Termo de Ciência 
1ª Edição – Etapa 2 do curso Disponível até 06/12/2020 
2ª Edição – Etapa 2 do curso Disponível até 09/12/2020 
Atenção:  

1. O período de realização da segunda etapa será até 13 de dezembro de 2020. 
2. Lembrando que não poderão participar do curso, os servidores que: 

a) Estiverem na condição de readaptados; 
b) Forem contratados com fundamento na Lei Complementar nº 1.093, de 

16 de julho de 2009, conforme disposto no Decreto nº 64.902, de 1º de 
abril de 2020, Parágrafo único do artigo 2º. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
1ª BIENAL VIRTUAL DO LIVRO DE SÃO PAULO – EVENTO ONLINE E GRATUITO – 
DE 07 A 13/12/2020 

A 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo acontece de 07 a 13 de dezembro e 
será totalmente online. Ao longo da semana, o evento realizará conversas e 
debates com autores e nomes importantes do mercado editorial.  
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Confira toda a programação através do site: 
https://www.bienalvirtualsp.org.br/  
 
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 
MÉDIO ONLINE está prevista para acontecer no período de Formação do Núcleo 
Pedagógico a ser realizado nos dias 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 09/12 – Boas Práticas de professores da área de Códigos e Linguagens e 
Professor Coordenador das escolas;  

 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 das escolas; 

 E.E. Cidade de Hiroshima; 

 E.E. Inah Jacy Castro Aguiar, Profa.; 

 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: 
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 

https://www.bienalvirtualsp.org.br/
mailto:del4npe@educacao.sp.gov.br
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 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.  
 
INSTITUTO PROA - PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO - INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 
11/12/2020 

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://www.proa.org.br/
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Mais informações sobre release completo e divulgação do curso acesse o 
linkhttps://drive.google.com/drive/folders/10WNYAMkM_R8iKXKXHcdeYRm2Y1
mYKh3R 
 
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


P á g i n a  | 5 

 

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=camp
aign 
 
CURSOS ONLINE GRATUITOS SOBRE FÍSICA MODERNA DO ICTP-SAIFR – 
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15/12/2020 

O ICTP-SAIFR preparou uma novidade para os professores de Física: em 
janeiro quando será realizada a primeira edição do Curso de Verão ICTP-SAIFR para 
Professores do Ensino Médio. Ao longo de uma semana, os professores terão 
acesso a palestras e atividades práticas com o objetivo de levar a Física Moderna e 
Contemporânea para a sala de aula. 

Serão cinco dias de curso intensivo, com atividades que incluem tópicos 
como relatividade e cosmologia, além de palestras apresentadas por 
pesquisadores especialistas em áreas da fronteira da Física. Os participantes 
também realizarão trabalhos individuais para colocarem em prática os 
aprendizados do curso, e será reservado um período diário em que poderão tirar 
dúvidas e conversar diretamente com os instrutores. Ao final do curso, aqueles que 
realizarem as atividades propostas receberão um certificado de participação 

As atividades ocorrerão entre os dias 11 e 15 de janeiro, e seguirão o formato 
de videoconferência, pela plataforma Zoom. Para participar é preciso se inscrever 
até o dia 15 de dezembro preenchendo o formulário disponível em 
http://outreach.ictp-saifr.org/cursoveraoprofessores/. Junto ao formulário, 
deverá ser enviada uma cópia do currículo, uma carta de motivação com até 500 
palavras e uma breve descrição das suas atividades extraclasse relacionadas ao 
ensino. Os professores selecionados serão divulgados até o final de dezembro. Em 
caso de dúvidas, entre em contato pelo endereço ensinomedio@ictp-saifr.org 

O curso de verão é uma atividade gratuita, organizada pelo ICTP-SAIFR, um 
centro internacional de pesquisa em Física Teórica vinculado ao IFT-UNESP, em São 
Paulo. O conteúdo do curso é baseado no material desenvolvido pelo 
mundialmente reconhecido Perimeter Institute for Theoretical Physics (Canadá), 
traduzido e adaptado pelo ICTP-SAIFR. Para conhecer mais sobre o ICTP-SAIFR e 
sua programação de atividades on-line voltadas para professores e estudantes do 
Ensino Médio, pesquisadores e público geral, acesse http://outreach.ictp-
saifr.org/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Folder curso de verão ICTP-SAIFR. 
 
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 

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
http://outreach.ictp-saifr.org/cursoveraoprofessores/
mailto:ensinomedio@ictp-saifr.org
http://outreach.ictp-saifr.org/
http://outreach.ictp-saifr.org/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/1-folder-curso-de-vero-ictp-saifr_cir-41.jpeg
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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”. 
 
 
 

 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 

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

