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CIRCULAR Nº 07 de 17/02/2021  

 
GABINETE 
COMUNICADOS 
ATRIBUIÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO – 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. 
 
PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO/2021 – INSCRIÇÃO 
PRORROGADAS ATÉ 05/03 

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 3 de 11-
01-2021. 

As inscrições serão até o dia 05/03/2021, 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 
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. 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
PROTOCOLOS DE RETORNO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com o intuito de orientar os professores a acolher os estudantes de forma 
organizada e segura para o retorno às aulas presenciais, encaminhamos os protocolos 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/1_edital-atribuio-supervisor-docx_para-22-02-2021.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
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de retorno às aulas de Educação Física, que tem como objetivo orientar quanto aos 
procedimentos a serem adotados durante as vivências práticas nas aulas de Educação 
Física e nas Atividades Curriculares Desportivas (ACD).  

Segue Link dos protocolos de retorno às aulas de Educação Física: 
https://drive.google.com/file/d/1c9uNHlkKRWwvz2BMkbe0yTcsYdkjA1Hm/view   

 
RETORNO PRESENCIAL – CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS – CEEJA 

Mantendo todas as diretrizes de volta às aulas e todos os protocolos sanitários 
indicados para tal, ratificamos que as atividades e avaliações comumente realizadas 
nos CEEJAs de forma presencial antes da pandemia da Covid-19 deverão voltar a 
ocorrer presencialmente, conforme o disposto na Resolução SEDUC 11, de 26-01-
2021, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições 
de educação básica para o ano letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual 
65.384/2020, mantendo os agendamentos de modo que respeitem o número máximo 
de estudantes por sala estabelecido nos protocolos sanitários específicos para a área 
da educação. 
 
18ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES – PRÉ-CADASTRO ATÉ O DIA 
05/03 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 18ª edição do Programa 
Jovens Embaixadores. A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em 
parceria com organizações públicas e privadas, entre as quais figura a Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo, abre pré-cadastro online, até dia 05 de março, para 
todos os estudantes da etapa do Ensino Médio (entre 15 e 18 anos) que tiverem 
interesse de participar do processo seletivo. 

O Programa Jovem Senador tem como público-alvo estudantes matriculados 
no Ensino Médio. A Coordenação Nacional está realizando uma ação que visa divulgar 
atividades relacionadas ao programa, como por exemplo, lives com dicas para 
elaboração de redações, entrevistas com ex-participantes, divulgação de resultados, 
entre outros. Esta ação visa complementar o trabalho de divulgação já realizado pelas 
Diretorias de Ensino. 

Para tanto, solicitamos o preenchimento, até o dia 05 de março, da planilha 
com o contato das redes sociais das escolas, que está disponível no link 
https://drive.google.com/file/d/1w7N2-jxDlbWAFhul3AKtWw9HFE-a0Osw/view. 
Caso a escola não utilize uma das redes sociais listadas, favor coloque um traço na 
célula (campo) correspondente. Solicitamos o preenchimento das informações  

Para mais informações, acesse o link https://jovensembaixadores.org.br/ da 
plataforma oficial do Programa.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br,  fazendo constar no campo assunto: “Programa 
Jovem Senador”.  
 

https://drive.google.com/file/d/1c9uNHlkKRWwvz2BMkbe0yTcsYdkjA1Hm/view
https://drive.google.com/file/d/1w7N2-jxDlbWAFhul3AKtWw9HFE-a0Osw/view
https://jovensembaixadores.org.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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CONTROLE, ENTREGA E REMANEJAMENTO DO PNLD 
Seguem informações importantes referentes ao controle, entrega e 

remanejamento do PNLD 2021. 
CLIQUE AQUI para acessar a Informação nº 04 do Boletim COPED nº 02/2021. 
 
SEMANA NACIONAL DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

Em 2019, houve a aprovação da Lei nº 13.798/2019, que alterou o Estatuto da 
Criança e Adolescente, e acrescentou ao normativo o artigo 8º A, o qual a Semana 
Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente a 
partir do 1º de fevereiro, para disseminar informações sobre medidas preventivas e 
educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, 
dirigidas prioritariamente ao público adolescente, que vai de 12 a 17 anos.  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 
Saúde (OPAS/OMS) – 2018, anualmente, cerca de 18% dos brasileiros nascidos são 
filhos de mães adolescentes, o que representa em números absolutos 400 mil casos 
por ano. No mundo, por ano, são aproximadamente 18 milhões de mães 
adolescentes. Segundo a OPAS/OMS, muitas meninas e adolescentes precisam 
abandonar a escola devido à gravidez, o que tem um impacto de longo prazo nas 
oportunidades de completar sua educação e se incorporar no mercado de trabalho. 
Além da prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, 
as mães adolescentes estão expostas a situações de maior vulnerabilidade e a 
reprodução de padrões de pobreza e exclusão social. Segundo o Ministério da Saúde, 
diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência, no entanto, a 
desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal 
motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, 
inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando 
o uso inadequado de contraceptivos. O Ministério da Saúde destaca ainda que, 
durante a gestação, aumentam a probabilidade de abandono ou exclusão na escola.  

Entre os fatores mais importantes de prevenção está a educação. A garantia de 
desenvolvimento integral na adolescência e juventude é uma responsabilidade 
coletiva que precisa unir família, escola e sociedade para articular-se com órgãos e 
instituições, públicas e privadas. O processo educativo faz parte da promoção do 
bem-estar de adolescentes e jovens ao realçar a importância do comportamento 
sexual responsável, o respeito pelo/a outro/a, a igualdade e equidade de gênero, 
assim como a proteção da gravidez não planejada, a prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis/HIV, a defesa contra violência sexual, bem como outras 
violências e abusos.  

No caso da ocorrência da gravidez na adolescência, é importante que a escola 
esteja atenta à frequência irregular e à evasão escolar, à rejeição familiar, à não 
realização do pré-natal, levando-se em conta a mãe adolescente e o pai adolescente, 
com abordagens individualizadas que apoiem o desenvolvimento do Projeto de Vida 
e previnam qualquer ocorrência de exclusão.  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/2_informativo-pnld_circular-07.pdf
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Considerando o início do ano letivo para 08 de fevereiro, e o fato de que não 
foi possível a realização das atividades relativas à Semana de Prevenção a Gravidez na 
Adolescência nas escolas paulistas, orientamos que estas atividades sejam realizadas 
no período de 15/02 a 31/03.  

Ressaltamos que, durante a realização das atividades, as escolas devem ser 
organizadas de modo que estudantes possam interagir, discutir e atuar de forma 
colaborativa, respeitando os protocolos de higiene e distanciamento social voltados 
para a prevenção da Covid-19.  

Desta forma, esperamos que a realização das ações voltadas para Prevenção da 
Gravidez na Adolescência nas escolas da Diretoria de Ensino, possam encorajar 
adolescentes estudantes da rede a pensar de maneira ativa a respeito do futuro, suas 
aspirações; a tomar decisões autônomas sobre seu corpo, saúde e sexualidade; com 
maiores conhecimentos sobre os serviços de saúde e seus direitos.  

Mais informações poderão ser obtidas no Portal da campanha permanente 
“Gravidez na adolescência é para a vida toda” da Secretaria da Justiça e Cidadania”, 
em parceria com a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde do Governo do 
Estado de São Paulo, https://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia-
saiba-mais/ . 
 
INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL (IOS) – INSCRIÇÕES ATÉ 24/02 

O Instituto da Oportunidade Social (IOS), em parceria com a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, tem como objetivo oferecer cursos gratuitos 
(incluindo também o material didático) em Administração e Tecnologia da Informação 
aos alunos de baixa renda do Ensino Médio e/ou com deficiência física, visual ou 
auditiva, na faixa etária de 15 anos (completos) a 24 anos, com direcionamento para 
atuar no mercado de trabalho. 
 As inscrições podem ser efetuadas até 24/02/2021, por meio do link 
https://ios.org.br/inscricao/  

Quaisquer dúvidas ou mais esclarecimentos, entrar em contato com 
ceart@educacao.sp.gov.br 
 
DIVULGAÇÃO  
ATIVIDADES ON-LINE DE FORMAÇÃO NA USP PARA PROFESSORES - INSCRIÇÃO ATÉ 
20/02 

Divulgamos que o Projeto de Extensão para Professores da Rede Pública de 
Ensino está com as inscrições abertas até dia 20/02/21 pelo site. O Projeto da 
Faculdade de Educação consiste na abertura para que os professoras/es possam 
cursar disciplinas da graduação em Pedagogia e demais licenciaturas da USP. Com as 
adaptações do calendário escolar devido ao contexto de pandemia, o semestre letivo 
na USP terá início em 12 de abril. Por esse motivo, até o início de abril as atividades 
da graduação estão centradas na reposição de aulas, recuperação e um breve recesso, 
o que influencia na oferta de cursos para a comunidade. Vale ressaltar que tanto as 
inscrições quanto as atividades acontecerão on-line.   

https://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia-saiba-mais/
https://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia-saiba-mais/
https://ios.org.br/inscricao/
mailto:ceart@educacao.sp.gov.br
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Para mais informações e inscrições, acessem o site https://bit.ly/2YY6F2I.  
CLIQUE AQUI para acessar a grade de disciplinas de Pedagogia do Projeto Extensão 
para Professores da Rede. 
CLIQUE AQUI para acessar a grade de disciplinas das demais Licenciaturas do Projeto 
Extensão para Professores da Rede. 
 
ATIVIDADES ON-LINE DE FORMAÇÃO NA USP PARA ESTUDANTES - INSCRIÇÃO ATÉ 
02/03 

Divulgamos que a formação Pensamento Computacional está com as inscrições 
abertas até dia 02/03/21 pelo site. Voltado a estudantes de 13 a 14 anos, o curso tem 
como objetivo trabalhar a habilidade na formação do raciocínio lógico, utilizando 
ferramentas para que os adolescentes organizem ideias e criem um jogo. Vale 
ressaltar que tanto as inscrições quanto as atividades acontecerão on-line.  
Período: de 08 a 24 de março (segundas e quartas – das 16h às 17h30). 
  Para mais informações e inscrições, acessem o 
site https://tinyurl.com/yye45jxd.  
CLIQUE AQUI para acessar o Banner 1  
CLIQUE AQUI para acessar o Banner 2 
 
VEM AÍ A 7ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA! – LANÇAMENTO 
OFICIAL ON-LINE DIA 22/02 

Em 2021 será realizada a nova edição do concurso que reconhece o trabalho 
de professores(as) e estudantes de escolas públicas de todo país! Preparamos esta 
Olimpíada com todo cuidado que ela merece, principalmente porque ainda 
enfrentamos a pandemia. Assim, teremos um novo formato e muitas novidade este 
ano!  

Ficaram curiosos(as)? Visitem a página da 7ª edição e acompanhem tudo sobre 
o lançamento oficial, que acontece on-line no dia 22/02. 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso  

O lançamento nacional acontece dia 22/02/2021, às 18h, e você poderá 
acompanhar a transmissão on-line pelo Portal Escrevendo o Futuro e pela página no 
Facebook e canal no YouTube. 
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
PROFESSOR COORDENADOR 

EE PROFA. KIMAKO KAMADA KINOSHITA 
A Direção da EE Profa. Kimako Kamada Kinoshita informa que há vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os interessados 
devem entrar em contato com a Direção no telefone 2524-3839. 
 
 

https://bit.ly/2YY6F2I
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/3-projeto-extensao-professores-da-rede-_-grade-disciplinas_-pedagogia.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/4-projeto-extenso-professores-da-rede-_-grade-disciplinas_-demais-licenciaturas.pdf
https://tinyurl.com/yye45jxd
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/5_banner_1_-_pensamento_computacional_inscries-cir-07.png
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/6_banner_2_-_pensamento-computacional_ementa-cir-07.png
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
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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 22/02/2021, com 
entrevista a ser agendada posteriormente. 

EE PROFA. JULIETA FARÃO 
A Direção da E.E. Prof.ª Julieta Farão informa a existência de vaga para 

Professor Coordenador: uma vaga para Professor Coordenador Anos Finais e Médio. 
Os interessados devem atender ao contido na Resolução Seduc 3 de 11/01/2021, 
trabalhar presencialmente e enviar proposta de trabalho para o e-
mail  e902792a@educacao.sp.gov.br. 
EE PROF AMADOR ARRUDA MENDES 

A Direção da EE Prof. Amador Arruda Mendes, informa de uma vaga para Prof 
Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os Interessados deverão entrar 
em contato com a escola através do telefone 2741-4418. Entrega de propostas no e-
mail:  e041671a@educadao.sp.gov.br  até dia 22/02/2021, com entrevista a ser 
agendada posteriormente. 
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 . 
 
VAGA ZELADORIA 

EE PROFA. KIMAKO KAMADA KINOSHITA 
 A Direção da EE Prof.ª Kimako Kamada Kinoshita informa que há vaga para 
zeladoria. Os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola no 
telefone 2524-3839. 

 
VAGA PROFESSOR EVENTUAL 

EE ANTÔNIO SYLVIO DA CUNHA BUENO 
A Direção da E.E. Antônio Sylvio da Cunha Bueno, informa a existência de vagas 

para Professor Eventual, no período da manhã e tarde. Os interessados devem entrar 
em contato com a Direção da Escola pelo telefone 2741-6339 e devem possuir 
inscrição de atribuição aberta para 2021.  

 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 

mailto:e002367a@educacao.sp.gov.br
mailto:e902792a@educacao.sp.gov.br
mailto:e041671a@educadao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br
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