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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
 
 

CIRCULAR Nº 43 de 23/12/2020  

 

GABINETE 
ATRIBUIÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO – DIRETOR DE ESCOLA 
COMUNICADO 

A Dirigente Regional de Ensino torna pública para todos os candidatos 
inscritos e classificados, nos termos da Resolução SE 5/2020 de 07-01-2020, 
alterada pela Resolução SE 18/2020 de 31-01-2020, Resolução Seduc 81 de 09-11-
2020 e Portaria CGRH-16 de 09-12-2020, a sessão de atribuição de Suporte 
Pedagógico – Diretor de Escola – na seguinte conformidade: 
- Um cargo vago de Diretor de Escola, na Unidade Escolar 
- EE Prof. Adelino José da Silva d Azevedo; 
Data da Atribuição: 29-12-2020 às 10h. 
Observações: 
1 - O candidato deverá encaminhar os documentos digitalizados para o endereço: 
delt4@educacao.sp.gov.br, preferencialmente até o dia 28-12-2020 às 12h e, 
digitar no corpo do e-mail, endereço de e-mail institucional para que receba o 
convite da reunião remota no dia da atribuição. 
1.1 - Termo de anuência, do local de exercício, expedido pelo superior imediato e 
ratificado pelo Dirigente Regional de Ensino, quando for o caso, com data 
atualizada correspondente ao edital de oferecimento de vagas, cuja validade 
abrangerá apenas o período de vigência da designação; 
1.2- Declaração de horário, atualizada, assinada pelo superior imediato, caso 
acumule cargo ou função; 
1.3- Declaração do grau de parentesco, nos termos da Súmula Vinculante 13; 
2 - Fica expressamente vedada a atribuição por procuração de qualquer espécie; 
3 - Somente poderão participar da atribuição de vaga os candidatos que, na data 
da atribuição e sua respectiva designação, se encontrarem em exercício de seu 
cargo (Artigo 6º, parágrafo único da Resolução 5, de 07-01-2020); 
- Cumpre ressaltar que a atribuição, será realizada remotamente, via Microsoft 
Teams, tendo em vista o contexto da pandemia do Covid-19 e da necessidade de 
distanciamento social; e, em virtude do Decreto 65.319/20 que “Estende a 
quarentena no Estado de SP até o dia 04-01-2021”  
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COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 
DOCUMENTO ORIENTADOR PARA RECUPERAÇÃO INTENSIVA- JANEIRO 2021  E 
FECHAMENTO DO ANO LETIVO 2020. 

O documento orientador é composto de perguntas e respostas que 
esclarecem as dúvidas das escolas e dos docentes que têm interesse de ter aulas 
atribuídas para a recuperação de janeiro 2021. 
CLIQUE AQUI para obter todas as informações importantes sobre a recuperação de 
janeiro 2021. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
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 será realizada na modalidade presencial, por permitir 
experimentações e vivências no eixo do pensamento computacional e do 
empreendedorismo e metodologias ativas, mas serão respeitados o 
distanciamento social e os protocolos de saúde.  
Informações adicionais 
• 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). 
Será disponibilizado um atestado de participação.   

Para conhecer mais sobre a trilha e o que será oferecido acesse 
https://drive.google.com/file/d/1ejjpq-74ik2PZD8QnypySdQHe2kAHBvI/view  

Como há uma limitação de vagas, é indicado que o agendamento seja 
realizado até o dia 30/12/2020.  
  
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 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-7-documento-orientador-perguntas-e-respostas-projeto-de-recuperao-intensiva.pdf
mailto:centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1ejjpq-74ik2PZD8QnypySdQHe2kAHBvI/view
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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. 

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 Legislação Vigente – Conselho de Escola  
CLIQUE AQUI para acessar 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. 

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 e Orientações ao Processo 
Eleitoral  
CLIQUE AQUI para acessar Legislação e Sugestões de Leitura  
CLIQUE AQUI para acessar os Modelos de Atas e FAQ do Grêmio 2021 
 
ENTREGAS PNLD 

Informamos que está em andamento a entrega de obras do PNLD em escolas 
urbanas e rurais. Portanto, solicitamos que as escolas estejam atentas ao fato de 
que os Correios, parceiro do FNDE no programa de livros, prosseguirão com suas 
entregas até o dia 22 de dezembro de 2020 e retomarão no dia 4 de janeiro de 
2021.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do e-mail: 
pnld@educacao.sp.gov.br 

 
KIT EDUCACIONAL DE ROBÓTICA EDUCACIONAL  

Realizamos em 16/12 uma live https://youtu.be/B5uU2kq6qN0  para 
orientar e sanar dúvidas sobre a aquisição dos kits de robótica, ferramentas e 

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-anexos-i-e-ii-_cir-42-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-2-legislacao-conselho-de-escola-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-3-modelo-de-ata-da-posse-do-conselho-1.pdf
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-anexo-iv-sugestes-leitura.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/anexo-6-atas-e-anexo-vi-faq-grmio-2021_cir-42-1.pdf
mailto:pnld@educacao.sp.gov.br
https://youtu.be/B5uU2kq6qN0
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equipamentos de proteção individual, que devem ser adquiridos com os recursos 
do PDDE SP, bem como apresentamos sugestões para criação dos espaços de 
inovação que deverão substituir os antigos laboratórios de informática, por 
permitir o trabalho com inovação que vem sendo desenvolvido pelas unidades 
escolares, contemplando as metodologias ativas e o desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais, criatividade, inventividade e pensamento crítico, 
além de valores como segurança, aliado aos eixos do letramento digital, 
tecnologias digitais da informação e comunicação e pensamento computacional. 

Aproveitamos a oportunidade e reencaminhamos aqui 
https://drive.google.com/file/d/1UKb3m-D0za6U5ocrOURXHA9Y8azje4XB/view 
o documento orientador que traz informações sobre a aquisição e descrição dos 
materiais. 
 
E-BOOK “REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES E A RESILIÊNCIA NO MEIO RURAL E 
URBANO” 

A Coordenadoria Pedagógica (COPED) solicita a ampla divulgação do e-book 
“REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES e a resiliência no meio rural e urbano”, que é 
composto por 50 capítulos que apresentam reflexões de profissionais das 
diferentes áreas do conhecimento humano do Brasil e de Portugal sobre o tema. 

Encaminhamos o link de acesso ao e-book (www.agbbauru.org.br), cuja 
organização é resultado de uma ação conjunta da AGB/Bauru e do Centro Paula 
Souza/Escola Técnica Estadual Astor de Mattos Carvalho - Cabrália Paulista (SP) 
com as seguintes instituições e organizações: FIOCRUZ, INPE, CEMADEN, 
UNIDRR/Bonn - Alemanha, EUMETSAT, IPCC/ONU, Embrapa Instrumentação, 
LAPIS/UFAL, Universidade de Aveiro – Portugal e Defesa Civil de Bauru. 

A publicação tem como objetivo contribuir com a ampliação do repertório 
teórico e metodológico das equipes gestoras, professores e estudantes da rede 
estadual de ensino no que se refere ao tema curricular Educação em Redução de 
Riscos e Desastres, conforme prevê o Currículo Paulista. O conteúdo do e-book é 
de responsabilidade dos organizadores e autores da publicação. 

Informamos ainda que no dia 16/12/2020, a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) realizou uma live (https://youtu.be/RwZHfPddWqw) para fazer o 
lançamento oficial do e-book. 

Em caso de dúvidas, acesse: www.agbbauru.org.br  ou envie um e-mail para: 
agb@agbbauru.org.br . 
 
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. 

https://drive.google.com/file/d/1UKb3m-D0za6U5ocrOURXHA9Y8azje4XB/view
http://www.agbbauru.org.br/
https://youtu.be/RwZHfPddWqw
http://www.agbbauru.org.br/
mailto:agb@agbbauru.org.br
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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. A saber: I – 
Contextualização e características do programa; II – A estrutura do programa de 
Orientação de Estudos; 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.  

 
 

Marli  Aparecida Rosa 
Dirigente Regional de Ensino, em exercício 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9332
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/

