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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Luís Alberto Alves 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 04 de 27/01/2021  

 

GABINETE 
COMUNICADOS 
ATRIBUIÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE SUPERVISOR DE ENSINO 

O Dirigente Regional de Ensino da DER Leste 4, 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 para Supervisor de Ensino.  
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado.  
 
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO ESCOLAR (PCAE) – 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 05/02/2021 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4, está constituindo a equipe de 
Professores(as) Coordenadores de Agrupamentos de Escolas – PCAE (os quais serão 
designados nos termos do artigo 2º da Resolução Seduc-3, de 11-1-2021), formada 
por profissionais do Quadro do Magistério da Rede Estadual, para atuarem nos 
postos de trabalho como Professores Coordenadores em agrupamentos de 
unidades escolares regulares, por meio do Acompanhamento Pedagógico 
Formativo das escolas da DER Leste 4. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado com as orientações. 
 
PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO/2021 – INSCRIÇÃO ATÉ 
05/02/2021 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 4, comunica a 
prorrogação das inscrições ao posto de trabalho na função de Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico desta Diretoria de Ensino, de acordo com a 
Res. SEDUC nº 3 de 11-01-2021. 

As inscrições serão até o dia 05/02/2021, para as vagas de PCNP de Anos 
Iniciais, Língua Portuguesa e Matemática. Todas as informações estão no edital, 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/1_edital-atribuio-supervisor-docx_para-01-02-2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/2_comunicado_pcae.pdf
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publicado no site da Diretoria (https://deleste4.educacao.sp.gov.br/) e também no 
site do Núcleo Pedagógico 
(https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4).  

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Núcleo Pedagógico da DER 
Leste 4 pelo site, e-mail ou telefone 2082-9752. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital com as orientações. 
 
SEGUNDA CHAMADA PARA ALOCAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2021 
- DIA 29/01/2021  

Informamos que a Segunda Chamada PEI será somente para candidatos já 
classificados conforme D.O.E. 14/01/2021. 
Data da alocação: 29-01-2021, às 9 horas, via Microsoft Teams. 

Os candidatos receberão o convite da reunião através do seu e-mail 
cadastrado. 

A relação de vagas e escolas, por área de conhecimento, pode ser consultada 
no site da Diretoria de Ensino Região Leste 4 pelo 
endereço https://deleste4.educacao.sp.gov.br/. 
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
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 para todas as escolas da rede. 

Para orientações entrar em contatos com os Colegiados: Supervisora Emília 
da Silva Mendonça e PCNP Bruno no e-mail: bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br, 
tel:  2082-9758. 
CLIQUE AQUI para acessar o Calendário Unificado e Orientações ao Processo 
Eleitoral - Grêmio 2021 Anexo I e Anexo II 
CLIQUE AQUI para acessar as Legislação e Sugestões de Leitura - Grêmio 2021 
Anexo III e Anexo IV 
CLIQUE AQUI para acessar os Modelos de Atas e FAQ do Grêmio 2021 Anexo V e 
Anexo VI 
 
ABERTURA DO CADFORMAÇÃO PARA 2021 - CADASTRO DE ATPC E DEMAIS 
FORMAÇÕES 

Informamos que o sistema Cadastro de Ações de Formação (CadFormação) 
já está aberto para postagem das ações formativas, conforme calendário específico 
das UE: 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/3_edital-pcnp-ncleo-pedaggico-inscries-prorrogadas.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/4_grmio-2021-anexo-i-e-anexo-ii.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/5_grmio-2021-anexo-iii-e-anexo-iv.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/6_grmio-2021-anexo-v-e-anexo-vi.pdf
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Ano 
Base 

Tipo de 
Ação 
Formati
va 

Atividade Data 
Início 

Data 
Término 
 

2021 ATPC 
(DE/UE) 

 

Em Elaboração  
Em Aprovação (DE)  
Em Revisão  
Período Proposto  

 

04/01/2021 31/12/2021 

 
Para mais informações sobre o registro dessas ações, consulte: Documentos 

-> Tipos de Ação Disponíveis para Cadastro. Todas as notícias e orientações sobre 
o Cadastro de Ações de Formação estão na página 
www.escoladeformacao.sp.gov.br, em “Central de Serviços”. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO “ENSINO HÍBRIDO: PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS” – ATÉ 
04/02/2021 

O curso “Ensino Híbrido: práticas de orientação de estudos” abriu novos 
períodos para inscrições. Inscritos até 26 de janeiro terão a liberação do curso a 
partir do dia 28 e inscritos de 29 de janeiro a 4 de fevereiro a liberação do curso a 
partir do dia 6 de fevereiro. 

A capacitação, oferecida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais 
da Educação (EFAPE), é voltada a todos os servidores do Quadro do Magistério 
(QM), diretores do Núcleo Pedagógico (QSE), Trio Gestor e pertencentes à 
Categoria O. 

As atividades deverão ser realizadas a distância no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) até 12 de fevereiro de 2021. A formação 
conta com certificação e é pré-requisito para atuar como Professor Orientador do 
Programa de Ampliação Híbrida (ensino híbrido). Concluintes e aprovados até o dia 
12 poderão participar do 2º bloco de alocação das aulas do Programa. 

Para mais informações, acesse o site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9332. 

 
CADASTRO PARA PROCESSO SELETIVO “OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS UNESP 2021” – 
ATÉ 19/02 

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inscreverá a partir de 18 de janeiro 
para o processo seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2021”, com 195 vagas 
adicionais em cursos de graduação destinadas a participantes e medalhistas de 
olimpíadas do conhecimento. 

Os interessados não precisam estar inscritos no Vestibular Unesp 2021 e 
deverão se cadastrar, de forma gratuita, pelo site da Fundação Vunesp. O prazo 

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


P á g i n a  | 4 

 

para inscrições e envio do upload dos documentos comprobatórios da premiação 
vai de 18 de janeiro a 19 de fevereiro. 

Para mais informações acesse o site 
https://www.vunesp.com.br/VNSP2007.  
 
CURSOS GRATUITOS DO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ 

O ano letivo está começando e um bom jeito de se preparar é realizar cursos 
que tragam conteúdos e estratégias significativas para aplicar com os alunos(as). 
Mesmo em tempos de distanciamento social é possível fazer os cursos do 
Respostas para o Amanhã e ser certificado(a) gratuitamente. 

Os cursos estão disponíveis no site do Prêmio Respostas para o Amanhã, na 
seção Professor. Entre os cursos oferecidos estão “Caminhos do STEM” e 
“Aprender por projeto”. Para mais informações, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/professores#/cursos. 
 
CURSO DE EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL – 1ª EDIÇÃO/2021 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo (EFAPE), em parceria com a Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), oferece o curso de extensão Desenvolvimento Profissional em 
Avaliação Educacional. O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 
(CAEd) oferecerá itinerários formativos sobre avaliação educacional na Plataforma 
de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo na modalidade a distância.  
Público-alvo: professores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e professores 
de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental dos Anos Finais e do 
Ensino Médio, além de técnicos e gestores da Rede Estadual de Ensino de São 
Paulo. 
Inscrições: até 28 de fevereiro. 

Para mais informações, acesse o site 
https://avaliacaoemonitoramentosaopaulo.caeddigital.net/#!/pagina-inicial. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Informativo EFAPE - Curso de Extensão 
Desenvolvimento Profissional em Avaliação Educacional – 1ª Edição/2021. 

 
CHAMADA - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO BANCO DE 
TALENTOS AVALIADORES DA SEDUC/SP 

A Escola de Formação dos Profissionais da Educação Paulo Renato Costa 
Souza (EFAPE), da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, está constituindo 
um banco de talentos formado por profissionais do quadro do magistério da Rede 
Estadual para atuarem como avaliadores educacionais.  

Trata-se de trabalho em caráter eventual, segundo o decreto 64.741/2020: 
“Artigo 1º: o Auxílio de Avaliação Educacional é devido ao servidor ou ao 
colaborador eventual que participar, em caráter eventual, de processos de 

https://www.vunesp.com.br/VNSP2007
https://respostasparaoamanha.com.br/professores#/cursos
https://avaliacaoemonitoramentosaopaulo.caeddigital.net/#!/pagina-inicial
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/7_efape-curso-extenso-desenvolvimento-profissional-em-avaliao-jan-2021.pdf
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avaliação educacional de instituições, cursos, projetos, material didático e 
pedagógico, tecnologias educacionais ou desempenho de estudantes, e será 
concedido de acordo com as normas estabelecidas neste decreto.” 

Os interessados deverão realizar as inscrições até o dia 29 de janeiro de 2021 
no site https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/ . A indicação para atuar como 
avaliador educacional será feita à medida que for encontrada o perfil desejado. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim Informativo EFAPE- Banco de Talentos 
Programa de Recuperação 

 
 

OUTROS 
VAGA PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROFA. JULIETA FARÃO 

A Direção da Escola Profa. Julieta Farão informa a existência de vagas para 
Professor Coordenador: uma vaga para Professor Coordenador Anos Inicias e uma 
vaga para Professor Coordenador Anos Finais e Médio. Os interessados devem 
atender ao contido na Resolução SEDUC n° 3 de 11/01/2021, trabalhar 
presencialmente e enviar proposta de trabalho para o e-mail 
e902792a@educacao.sp.gov.br. 
 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 

https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/8_efape-banco-de-talentos-programa-de-recuperao.pdf
mailto:e902792a@educacao.sp.gov.br

