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CIRCULAR Nº 08 de 24/02/2021  

 
GABINETE 
COMUNICADOS 
CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO 
INTEGRAL – 2021 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4 torna pública a abertura de inscrições e a 
realização do credenciamento emergencial para atuação em Regime de Dedicação 
Plena e Integral - RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme 
previsto no artigo 2º da Resolução SEDUC nº 84, de 16-11-2020, cujo objetivo é o 
preenchimento de vagas existentes após Processo de Credenciamento Anual. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital e relação de vagas.  
 
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
INSCRIÇÕES PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO 
ESCOLAR (PCAE) – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 05/03 

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 – INSCRIÇÕES 
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. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/1_edital_emergencial_pei.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/2_edital_pcae_fev_2021.pdf
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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 
EVENTOS INTERNACIONAIS MASTERCLASS – SPRACE/UNESP – PRÉ-INSCRIÇÃO ATÉ 
DIA 26/02 

O SPRACE/UNESP, em colaboração com a Organização Europeia para a Pesquisa 
Nuclear (CERN), realiza anualmente três edições do MasterClass. Na primeira delas, 
em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, o evento é 
feito apenas com meninas e em 2021 ocorreu na semana de 08 a 12 de fevereiro. Na 
edição Avançada, os alunos são usualmente preparados para o MasterClass por seus 
próprios professores. Por fim, a tradicional edição de Iniciantes é realizada para 
participantes sem prévia preparação para o evento. 

A ideia do MasterClass, em todas as suas edições, é apresentar aos 
participantes o grupo de pesquisa (SPRACE) e dar a oportunidade de trabalhar com 
mentores para aprender mais sobre a Física dos séculos XX e XXI, pouco contemplada 
pelos currículos escolares. Entre as atividades propostas estão palestras que 
apresentam aos alunos o Modelo Padrão, teoria que descreve as partículas 
fundamentais da natureza que conhecemos hoje e suas interações. Após aprender a 
teoria, os alunos podem analisar dados reais obtidos pelo Large Hadron Collider (LHC), 
o acelerador de partículas do CERN, e discutir os resultados em videoconferência com 
outros centros de pesquisa internacionais, incluindo pesquisadores do próprio CERN. 
Este ano participarão centros de pesquisa de: Rome Sapienza e Genova (Itália), 
Debrecen (Hungria), Plovdiv e Ruse (Bulgária), Teerã (Irã) e Zagreb (Croácia). 
Data: 01 a 04 de março de 2021  
Horário: 16h às 18h30  
Público-alvo: Professores do componente curricular Física e estudantes do Ensino 
Médio  
Pré-Inscrição: até o dia 26/02/2021, por meio do e-mail: 
pedro.mercadante@ufabc.edu.br, indicando nome e e-mail do professor responsável 
pelos alunos que participarão, bem como o nome da unidade escolar. 

Posteriormente, será enviado um link para um formulário, no qual os nomes 
dos participantes serão informados, para que sejam confeccionados os certificados 
de participação e as listas de presença.  

O link do Zoom para participar do evento on-line será enviado após as 
inscrições, para os/as professores/as responsáveis. 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
mailto:pedro.mercadante@ufabc.edu.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. 
 
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – PMALFA 

O Programa Mais Alfabetização, instituído pelo Ministério da Educação (MEC) 
pela Portaria nº 142/2018, tem o objetivo de fortalecer e apoiar técnica e 
financeiramente as unidades escolares no processo de alfabetização de estudantes 
regularmente matriculados nos dois primeiros anos do ensino fundamental. 

As escolas que possuem valores reprogramados para uso em 2021 devem 
iniciar as atividades em 01/03/2021 com as turmas de alunos presenciais. O valor de 
ajuda de custo do professor assistente de alfabetização é de R$ 150,00 por 
turma/mês. 

Se a unidade escolar não possuir valor suficiente para atender as turmas num 
período mínimo de 3 meses, deve adquirir materiais que auxiliem na recuperação de 
aprendizagem desse público. 

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 . 
 
DIVULGAÇÃO 
18ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES – PRÉ-CADASTRO ATÉ O DIA 
07/03 

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 07 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 de uma 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, solicitamos que coloque um 
traço na célula (campo) correspondente. Solicitamos o preenchimento das 
informações até o dia 05 de março. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/3_informativo_pnld_circular_07.pdf
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1w7N2-jxDlbWAFhul3AKtWw9HFE-a0Osw/view


P á g i n a  | 4 

 

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”.  
 
CURSO DE EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL – 1ª EDIÇÃO/2021 - INSCRIÇÕES ATÉ 28/02  

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 Extensão 
Desenvolvimento Profissional em Avaliação.   
 
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
PROFESSOR COORDENADOR 

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 01/03/2021, com 
entrevista a ser agendada posteriormente. 

 
EE PROF. AMADOR ARRUDA MENDES 

A Direção da EE Prof. Amador Arruda Mendes, informa que há uma vaga para 
Prof Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os Interessados devem 
entrar em contato com a escola através do telefone 2741-4418. Entrega de propostas 
no e-mail:  e041671a@educadao.sp.gov.br  até dia 01/03/2021, com entrevista a ser 
agendada posteriormente. 

 
 

https://jovensembaixadores.org.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://avaliacaoemonitoramentosaopaulo.caeddigital.net/#!/pagina-inicial
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/4_efape_curso_extenso_desenvolvimento_profissional_em_avaliao_jan_2021.pdf
mailto:e002367a@educacao.sp.gov.br
mailto:e041671a@educadao.sp.gov.br
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EE PROFA. JULIETA FARÃO 
A Direção da E.E. Prof.ª Julieta Farão informa que há 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 PROFA. MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 

A Direção da E.E. Prof.ª Maria Augusta de Ávila informa que há uma vaga para 
Professor Coordenador – Anos Finais e Médio. Os Interessados deverão entrar em 
contato com a escola através do telefone 2742-8523. Entrega de propostas no e-mail:  
e002616a@educadao.sp.gov.br até dia 26/02/2021, com entrevista a ser agendada 
posteriormente. 

 
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 pelo telefone 2524-3839 ou e-mail: 
e909087a@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 pelo telefone 
2524-3839 ou e-mail: e909087a@educacao.sp.gov.br. 
 
 
 
 

 
Luís Alberto Alves 

Dirigente Regional de Ensino 
 

mailto:e902792a@educacao.sp.gov.br
mailto:e002616a@educadao.sp.gov.br
mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br
mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br

