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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 42 de 16/12/2020  

 
 

GABINETE 
AGRADECIMENTO – MOSTRAS DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS, ANOS 
FINAIS E ENSINO MÉDIO ON-LINE 2020  
 A Diretoria de Ensino Região Leste 4 agradece e parabeniza todos os 
Professores e Equipes Gestoras, pelas brilhantes apresentações dos trabalhos nas 
I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO e VII MOSTRA DE 
BOAS PRÁTICAS DOS ANOS INICIAIS ON-LINE 2020, e os demais presentes pelo 
empenho e dedicação. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
CURSO ENSINO HÍBRIDO: PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS - 1ª 
EDIÇÃO/2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 11/01/2021 

Estão abertas as inscrições para o curso Ensino híbrido: Práticas de 
Orientação de Estudos – 1ª Edição/2020. 

O curso faz parte da ação Circuito de Formação. Nesse sentido, faz-se 
necessária a Gestão da Aprendizagem, promovendo cursos, formações, 
acompanhamentos, entre outras ações, aos profissionais diretamente envolvidos 
nesse processo; portanto, a formação desses servidores será primordial para a 
contemplação dos objetivos propostos nessa temática. 
Quem poderá participar  

Todos os servidores do Quadro do Magistério (QM) e os diretores do Núcleo 
Pedagógico (QSE), conforme a base da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos (CGRH) do mês de novembro de 2020. 
Programação  

O curso tem 30 horas e está organizado em 3 módulos.  
 I – Contextualização e características do programa;  
II – A estrutura do programa de Orientação de Estudos;  
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III – Interação e Ação; A orientação no Ensino Híbrido.  
Como realizar a inscrição  

O(A) servidor(a) interessado(a) deverá acessar o site da EFAPE 
www.escoladeformacao.sp.gov.br e, no canal Inscrições abertas, localizar este 
curso. Utilizem nos campos “Usuário” e “Senha” o seu CPF (com 11 dígitos, sem 
pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente. As inscrições 
permanecerão disponíveis até o dia 11 de janeiro de 2021. 
Importante!  

O acesso ao conteúdo será liberado em quatro etapas, considerada a data 
de inscrição e conforme cronograma disponibilizado através do link: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9332 
Realização do curso no AVA-EFAPE 

As atividades deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE), no período de 18 de dezembro de 2020 a 01 
de fevereiro de 2021. 
Importante!  

Os professores que pretenderem utilizar o curso para a primeira rodada do 
processo de alocação de aulas para o Ensino híbrido deverão concluir o curso até o 
dia 18/01/2021. 

As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento 
e no site da EFAPE. Em caso de dúvidas, abram uma ocorrência no Portal de 
Atendimento da Secretaria da Educação por meio do site 
www.escoladeformacao.sp.gov.br,  no canal Fale Conosco.  
 
TRILHA FORMATIVA INOVAÇÃO GESTORES E PROFESSORES – JANEIRO 2021 CIEBP 

Pedimos a gentileza de ampla divulgação à rede Estadual da trilha formativa 
de Inovação a ser ofertada durante todo o mês de janeiro aos Professores e 
Gestores da rede estadual de maneira optativa. 

A trilha de Inovação será ofertada pelo Centro de Inovação da Educação 
Básica de São Paulo (CIEBP) em todo o mês de janeiro e é dedicada a Gestores e 
Professores da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, de maneira 
opcional, e por agendamento prévio, que já pode ser realizado durante os dias úteis 
do mês de janeiro/2021 (exceto sábados, domingos e feriados) por meio do e-mail 
centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br e WhatsApp 11 97544-5056, informando o 
dia em que deseja participar e o horário (manhã e tarde). 

A trilha é optativa ao público-alvo e será realizada na modalidade presencial, 
por permitir experimentações, mas respeitando o distanciamento social e o 
protocolo de saúde. A trilha terá um atestado de certificação. 

Esta é uma possibilidade de vivenciar diferentes formas de inovar em sala de 
aula por meio das metodologias ativas e também de vivenciar os eixos da cultura 
digital e do pensamento computacional utilizando diversas maneiras de inovar na 
educação. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9332
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
mailto:centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
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• Duração da trilha: 3 horas  
• Número de pessoas por trilha: 60 pessoas, total por dia 120 pessoas  
• Total de vagas: 2400 pessoas  
• Horário disponível: 9h às 12h e/ou 14h às 17h (segunda a sexta-feira)  

Para conhecer mais sobre a trilha e o que será oferecido acesse 
https://drive.google.com/file/d/1ejjpq-74ik2PZD8QnypySdQHe2kAHBvI/view 
  
DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA – 
2021 

Tendo em vista que as Unidades Escolares estão em fase de construção do 
Calendário Letivo de 2021 e, sabendo que é fundamental que sejam previstas as 
datas base da Composição dos Colegiados e suas Reuniões Ordinárias, estamos 
enviando os documentos de orientação, à Legislação e ao Calendário Unificado do 
Conselho de escola – 2021. 

Nosso intuito é colaborar com o processo democrático e fortalecer a Gestão 
Colegiada nas escolas. 

Oferecemos o convite, para que possam conhecer estes documentos e 
socializar com sua comissão técnica, de articuladores dos Colegiados Escolares, de 
modo que possam tomar conhecimento e encaminhar para todas as escolas da 
rede. 

Para dúvidas e informações entrar em contato com os colegiados 
Supervisora Emília da Silva Mendonça  e PCNP Bruno no e-mail: 
bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br  
Seguem os documentos:  
• CLIQUE AQUI para acessar o Calendário Unificado da Composição do Conselho 
de Escola e Orientações 
 
• CLIQUE AQUI para acessar a Legislação Vigente – Conselho de Escola-  
 
• CLIQUE AQUI para acessar o Modelo Padrão de Ata de Posse do Conselho de 
Escola   
 
DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO PARA ELEIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GRÊMIO 
ESTUDANTIL DE SÃO PAULO – 2021 

Desde 2015, a SEDUC tem encaminhado às escolas documentos orientadores 
para colaborar com o processo democrático e fortalecer o protagonismo 
estudantil. Nesse sentido, oferecemos o convite para que possam conhecer estes 
documentos e socializar com sua comissão técnica, de articuladores do Grêmio 
Estudantil, de modo que possam tomar conhecimento e encaminhar para todas as 
escolas da rede. 

https://drive.google.com/file/d/1ejjpq-74ik2PZD8QnypySdQHe2kAHBvI/view
mailto:bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-1-calendrio-unificado-de-composio-do-conselho-de-escola-2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-2-legislacao-conselho-de-escola.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-3-modelo-de-ata-da-posse-do-conselho.pdf
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Para dúvidas e informações entrar em contato com os colegiados 
Supervisora Emília da Silva Mendonça  e PCNP Bruno no e-mail: 
bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br  
 
Seguem os documentos:  
• CLIQUE AQUI para acessar o Calendário do Grêmio Estudantil Paulista e 
Orientações ao Processo Eleitoral  
 
• CLIQUE AQUI para acessar a Legislação e Sugestões de Leitura 
 
• CLIQUE AQUI para acessar os Modelos de Atas e FAQ do Grêmio 2021   
 
INFORMATIVO 
“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”. 
 
CURSO ONLINE E GRATUITO DE APERFEIÇOAMENTO EM ALFABETIZAÇÃO PARA 
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA – INSCRIÇÕES ATÉ 21/12/2020 

Convidamos os professores da Educação Básica das redes públicas estaduais 
e municipais de todo o Brasil a realizarem as suas inscrições para o Curso de 
Aperfeiçoamento em Alfabetização para Estudantes com Deficiência da 
Universidade Federal de São Carlos.  

As inscrições deverão ser realizadas no 
site: https://alfadef2.faiufscar.com/#/,  no período de 11/12/2020 a 21/12/2020. 

O curso terá duração de 6 meses (180 horas), será on-line e gratuito. 
 

mailto:bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-4-calendrio-do-grmio-estudantil-paulista-2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-5-legislao-grmio-e-sugestes-leitura.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-6-atas-e-faq-grmio-2021.pdf
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
https://alfadef2.faiufscar.com/#/
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Oportunizar práticas de alfabetização aos estudantes com deficiência é 
garantir melhores condições para leitura de mundo e de contextualizar situações 
vividas por eles de forma articulada com a realidade.  

Mais informações em: https://alfadef2.faiufscar.com/#/ 
 

OUTROS 
VAGA ZELADORIA 
EE PROFESSORA KIMAKO KAMADA KINOSHITA 

A Direção da E.E. Prof.ª Kimako Kamada Kinoshita informa que há vaga para 
zeladoria. Os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola, até 
30/12/2020, por e-mail: e909087a@educacao.sp.gov.br ou pelo telefone 2524-
3839. 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://alfadef2.faiufscar.com/#/
mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br

