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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 05 de 03/02/2021  

 

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 
INSCRIÇÕES PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO 
ESCOLAR (PCAE) 

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. 
 
INSCRIÇÕES PARA PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO  

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, 
publicado no site da Diretoria (https://deleste4.educacao.sp.gov.br/) e também no 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/1_edital-atribuio-supervisor-docx_para-05-02-2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/2_comunicado_pcae-1.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
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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. 
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
RETIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO PARA O PROCESSO ANUAL DE ELEIÇÃO DO 
GRÊMIO ESTUDANTIL 

O Presente documento é uma sugestão, podendo ser adaptado, 
conforme as necessidades e peculiaridades de cada Região e/ou localidade, 
exceto as datas limite de início (08/02) e de encerramento (14/05). 

Devido ao adiamento do início do Ano Letivo, o Processo Eleitoral do 
Grêmio Estudantil também deverá sofrer alterações em seu Calendário.  

O início do Processo passará a contar a partir do dia 08 de fevereiro e seu 
término se estenderá até o dia 14 de maio, para inserção dos Projetos Gremistas 
e cadastro dos Estudantes no SGGE (Sistema de Gestão do Grêmio Estudantil), 
na SED.  

A Assembleia Geral dos Estudantes poderá ocorrer até o dia 09 de março 
(NÃO ESQUEÇAM de que os representantes dos estudantes para o Conselho de 
Escola devem ser eleitos também nessa assembleia).  

Para que todas as chapas tenham tempo para se organizar e fazer suas 
campanhas, pedimos que o Pleito Principal ocorra entre os dias 22 de março a 
09 de abril e, caso seja necessário um segundo pleito, que venha a ocorrer entre 
22 e 30 de abril.  

Para melhor oportunizar o aprendizado para o desenvolvimento da 
consciência cívica para a democracia e ao exercício da cidadania, orientamos 
que todo o Processo Eleitoral do Grêmio Estudantil de 2021 seja elaborado e 
realizado em formato on-line, na seguinte conformidade: 
1º Passo: A Assembleia Geral dos Estudantes; 
2º Passo: Conselho da Comissão Eleitoral; 
3º Passo: Inscrição das Chapas;  
4º Passo: Campanha Eleitoral;  
5º Passo: Pleito;  
6º Passo: Posse, e 
7º Passo: Registro na SED.  
CLIQUE AQUI para acessar as Sugestões para Processo Eleitoral do Grêmio 
Estudantil, em formato on-line. 
Prazo final para Registro: dia 14/05/2021, às 23h59 

https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/3_edital-pcnp-ncleo-pedaggico-inscries-prorrogadas-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/4_sugestes-para-processo-eleitoral-do-grmio-estudantil.pdf
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Contamos com seu apoio e nos colocamos, colegiados Supervisora Emília da 
Silva Mendonça e PCNP Bruno no e-mail: bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br, tel:  
2082-9758. 

 
PNLD – ATUALIZAÇÕES 2021 

Encaminhamos anexo, Informação nº 04 do Boletim COPED nº 02/2021, com 
orientações referentes as atualizações 2021 do PNLD: 
 Recolhimento de Livros PNLD:  
 PNLD 2021 Ensino Médio:  
 Webinar PNLD 2021:  
 Habilitação PDDE – Interativo:  
 Anos Iniciais – obras reprovadas:  
 Ferramenta Matrícula:  

CLIQUE AQUI para acessar a Informação nº 04 do Boletim COPED nº 02/2021. 
 
EVENTO MASTERCLASS – FEMININO 

A ONU declarou 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e 
Meninas na Ciência, com a finalidade de diminuir a desigualdade de gênero nas 
áreas STEM (da sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). Aproveitando essa oportunidade, o São Paulo Research and 
Analysis Center (SPRACE), em colaboração com a Organização Europeia para a 
Pesquisa Nuclear (CERN), realizará uma edição especial do tradicional evento 
internacional MasterClass. 

Um dos objetivos desse evento feminino é chamar a atenção para essa 
acentuada diferença na escolha e atuação profissional de homens e mulheres 
em relação às áreas STEM. Esse evento inclui também mesas redondas com 
cientistas mulheres em diferentes estágios de suas carreiras. 

Mais informações sobre o evento feminino de 2020, bem como a agenda que 
está sendo elaborada e será divulgada em breve, podem ser obtidas na página 
do evento, por meio do link 
https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2020-feminino/.  
Data: 08 a 12/02/2021 (atividades diárias com duração de 1h30, 
aproximadamente), evento será realizado on-line. 
Horário: a ser definido  
Público-alvo: Professoras do componente curricular Física e suas alunas 
interessadas em Física de Partículas. Na ausência de uma professora de Física, 
o professor da turma poderá acompanhar as alunas.  
Pré-Inscrição: as pré-inscrições poderão ser feitas até a semana que antecede o 
evento, por meio do e-mail: sandra.s.padula@unesp.br,  oportunidade na qual 
deverá ser indicada a unidade escolar, nome da professora e um e-mail para 
contato. Posteriormente, será encaminhado o link de acesso ao formulário para 
inscrição das alunas participantes. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/5_orientaes-pnld-atualizaes-2021.pdf
https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2020-feminino/
mailto:sandra.s.padula@unesp.br
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PROGRAMAS FEDERAIS MEC - ORIENTAÇÕES 
Solicitamos que as escolas que reprogramaram valores dos programas 

federais Mais Educação ou Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador – 
PROEMI, Escola Conectada, Novo Ensino Médio – PRONEM, Escola Acessível e 
Mais Alfabetização, respondam os questionários abaixo indicados até o dia 
12/02/2021: 

 Mais educação: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPsYq4MgeNGTqoWte05
GYC6CSzTn1AZmQxz1fQIo2VpQoueg/viewform 

 PROEMI: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNkmrxVvoy6MIbkzpEkRrt
iy6HYvJZXXOaEAnS0MET_G-huw/viewform 

 Escola Conectada: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNkmrxVvoy6MIbkzpEkRrt
iy6HYvJZXXOaEAnS0MET_G-huw/viewform 

 PRONEM: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco9ATZQlsELi2PqPMfSAb1
_ZbhrbaMPllcgUqJlX20nHx8QA/viewform 

 Escola Acessível: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ-
nkDaLw9leYRUqQ6YxwVrhR8mGUx-qyWcqUtjMw7I8naag/viewform 

 Mais Alfabetização: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfOWuH3wlyz8oXuZ5Tuz
AB_EBwiHdHNU9Mzft11GFa5IecdA/viewform 
Os links devem ser copiados e colados no navegador Google Chrome.  
Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar 

a equipe dos Programas MEC por meio do endereço eletrônico 
programasmec@educacao.sp.gov.br. 

 
BOLSAS DE ESTUDOS – MEXT – TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO 

Informamos que estão abertas até 22/02/2021 as inscrições para o processo 
seletivo da Bolsa de Estudos do Governo Japonês (MEXT): Treinamento para 
Professores do Ensino Fundamental e/ou Médio que oferece a oportunidade de 
pesquisa na área da Educação, Metodologias, Administração Escolar, entre 
outros, em universidades japonesas. 

A Bolsa de estudos tem duração de 1 ano e 6 meses, com embarque previsto 
para outubro/2021. Serão oferecidas passagem aérea de ida e volta, bolsa-
auxílio mensal de 143.000 ienes e isenção de taxas escolares. 

As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser obtidas no site do 
Consulado https://www.sp.br.emb-
japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPsYq4MgeNGTqoWte05GYC6CSzTn1AZmQxz1fQIo2VpQoueg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPsYq4MgeNGTqoWte05GYC6CSzTn1AZmQxz1fQIo2VpQoueg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNkmrxVvoy6MIbkzpEkRrtiy6HYvJZXXOaEAnS0MET_G-huw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNkmrxVvoy6MIbkzpEkRrtiy6HYvJZXXOaEAnS0MET_G-huw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNkmrxVvoy6MIbkzpEkRrtiy6HYvJZXXOaEAnS0MET_G-huw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNkmrxVvoy6MIbkzpEkRrtiy6HYvJZXXOaEAnS0MET_G-huw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco9ATZQlsELi2PqPMfSAb1_ZbhrbaMPllcgUqJlX20nHx8QA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco9ATZQlsELi2PqPMfSAb1_ZbhrbaMPllcgUqJlX20nHx8QA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ-nkDaLw9leYRUqQ6YxwVrhR8mGUx-qyWcqUtjMw7I8naag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ-nkDaLw9leYRUqQ6YxwVrhR8mGUx-qyWcqUtjMw7I8naag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfOWuH3wlyz8oXuZ5TuzAB_EBwiHdHNU9Mzft11GFa5IecdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfOWuH3wlyz8oXuZ5TuzAB_EBwiHdHNU9Mzft11GFa5IecdA/viewform
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html
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OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
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, no período de 
03/02/2021 a 12/02/2021, nos telefones: 2524-3839 e 2524-4256 ou e-mail: 
e909087a@educacao.sp.gov.br  
 
PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROFESSORA KIMAKO KAMADA KINOSHITA  

A Direção da EE Profa. Kimako Kamada Kinoshita informa que há uma vaga 
para Professor Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os 
interessados devem entrar em contato com a Direção nos telefones: 2524-3839 e 
2524-4256. 
EE MISSIONÁRIO MANOEL DE MELO  

A Direção da EE Missionário Manoel de Melo informa que há uma vaga para 
Professor Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os interessados 
devem entrar em contato com a Direção no telefone 2748-5811. 
Entrega de propostas no e-mail:  e914812a@educacao.sp.gov.br . 

EE PROFA. OLGA MARINOVIC DORO 
A Direção da EE Profa. Olga Maranovic Doro informa que há uma vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os interessados 
devem entrar em contato com a Direção no telefone 2783-7442 e 2783-3593. 
Entrega de propostas no e-mail:  e002367a@educacao.sp.gov.br até dia 
08/02/2021 com entrevista a ser agendada posteriormente. 

EE ANTONIO SYLVIO DA CUNHA BUENO 
A Direção EE Antônio Sylvio da Cunha Bueno informa que há uma vaga para 

Professor Coordenador – Anos Finais do Ensino Fundamental. Os interessados 
devem atentar ao contido na Resolução Seduc nº 03 de 11/01/2021, trabalhar 
presencialmente e enviar proposta de trabalho e curriculum vitae para o e-mail: 
e046279a@educacao.sp.gov.br , aos cuidados da Direção.  
 
 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 

mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br
mailto:e002367a@educacao.sp.gov.br
mailto:e046279a@educacao.sp.gov.br

