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CIRCULAR Nº 01 de 06/01/2021  

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 

A Comissão de Atribuição divulga as orientações para o Processo Seletivo 
Simplificado para Contratação Temporária Docente 2021. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Processo Seletivo Simplificado da Diretoria 
de Ensino Leste 4.  
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/CGRH-
2021 nº 03.  
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE RECUPERAÇÃO INTENSIVA DE JANEIRO 
DE 2021 

Senhores Diretores, seguem Comunicados Externo Conjunto 
Subsecretaria/COPED com orientações complementares à Recuperação Intensiva 
de Janeiro 2021, a partir de questionamentos da rede.  
CLIQUE AQUI para acessar Comunicado 328 – Orientações Complementares sobre 
Recuperação Intensiva de Janeiro de 2021 
CLIQUE AQUI para acessar Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/COPED - 
2021 nº 01 
 
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 
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 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/1_edital-processo-de-contratao-temporria-docente2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/2_comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-cgrh-2021-n--03.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/3_comunicado-328-orientaes-complementares-sobre-recuperao-intensiva-de-janei-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/4_comunicado-externo-conjunto-subsecretaria-coped-2021--n-1.pdf
https://youtu.be/B5uU2kq6qN0
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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. 

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. 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1UKb3m-D0za6U5ocrOURXHA9Y8azje4XB/view
http://www.agbbauru.org.br/
http://www.agbbauru.org.br/
mailto:agb@agbbauru.org.br
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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. 
Realização do curso no AVA-EFAPE 

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 

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.  
 
 

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 nos telefones 
2524-4256 / 25243839 ou e-mail:  e909087a@educacao.sp.gov.br .  

 
 
 
 

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/
mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br

