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CIRCULAR Nº 06 de 10/02/2021  

 
GABINETE 
COMUNICADO - PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO/2021 – 
INSCRIÇÃO ATÉ 12/02 

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 12/02/2021, 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 
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 e-mail (delt4npe@educacao.sp.gov.br) ou telefone 2082-9752. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATIVO 
CRONOGRAMA “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO DAS 
MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (VOLUME 1)” 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado 
(DEMOD), por meio do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), do Centro 
de Inclusão Educacional (CINC) e do Centro de Apoio Pedagógico (CAPE), comunica 
as Unidades Escolares da rede estadual o cronograma com as próximas etapas para 
a publicação virtual do documento “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS 
DE ENSINO DAS MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
(Volume 1)” - ver chamada pública que consta no Boletim COPED Nº 32/2020 - 
Informação n° 3 – acessar o boletim 
https://drive.google.com/file/d/1Hu17NFpeLoyCKO9SOGeW2t5QGjpwYVNU/vie
w 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1Hu17NFpeLoyCKO9SOGeW2t5QGjpwYVNU/view
https://drive.google.com/file/d/1Hu17NFpeLoyCKO9SOGeW2t5QGjpwYVNU/view
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Devolutiva para os autores dos artigos 
selecionados para possíveis ajustes 

até 11 de fevereiro 

Envio dos artigos já ajustados pelos autores até 28 de fevereiro 

Editoração e publicação do artigo segunda quinzena de março 
(data a definir) 

 
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. 
 
CHAMADA COPED 2021 – BANCO DE TALENTOS PARA O QUADRO DO 
MAGISTÉRIO 

A Coordenadoria Pedagógica - COPED está selecionando profissionais do 
Quadro do Magistério para compor suas equipes e, com isso, constituir um Banco 
de Talentos da Educação. Para potencializar este movimento e reconhecer o mérito 
das equipes pedagógicas que trabalham na COPED, os profissionais selecionados 
farão jus à Gratificação de Atividade Pedagógica que conferirá o valor adicional de 
R$1.552,50 aos candidatos selecionados.  

Contamos com a experiência de profissionais do Quadro do Magistério – 
Professores, Diretores e Supervisores – para avançarmos em nossos desafios e 
construirmos, juntos, uma educação com o olhar para o estudante e sua 
aprendizagem.  
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado com os procedimentos para a 
recomposição das equipes, por meio de afastamentos para atuação juntos às 
referidas coordenadorias. 
 
ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA SALA DE LEITURA NA RETOMADA DAS 
AULAS E ATIVIDADES PRESENCIAIS 

A equipe do Programa Sala de Leitura reforça a informação expressa na 
Resolução SEDUC n° 11, de 26-01-2021, a qual dispõe sobre a retomada das aulas 
e atividades presenciais nas instituições de educação básica para o ano letivo de 
2021, de que: "As salas de leitura devem ser desativadas para o empréstimo de 
livros, podendo ser usadas para outras finalidades". 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/1__orientaes-pnld-atualizaes-2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/2_chamada-coped-2021.pdf
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Portanto, destacamos que estão suspensos os empréstimos de obras do 
acervo. No entanto, o espaço que abriga o Programa Sala de Leitura pode ser 
utilizado, de acordo com as rotinas previstas nas Resoluções SE n° 60/2013 e n° 
76/2017, desde que os protocolos e orientações de biossegurança amplamente 
divulgadas pelas autoridades de saúde e constantes na legislação e comunicados 
da SEDUC (distanciamento, uso contínuo e correto de máscara facial, entre outros) 
sejam seguidos. 

Lembramos que as atividades listadas nas resoluções supracitadas podem 
ser feitas tanto de forma remota, quanto presencial: participar das reuniões de 
trabalho pedagógico coletivo, planejar e desenvolver com os alunos atividades 
vinculadas à proposta pedagógica da escola e à programação curricular, promover 
e executar ações inovadoras, que incentivem a leitura e a construção de canais de 
acesso a universos culturais mais amplos, entre outros. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a PCNP Renata Rigotti, através 
do e-mail: renata.rigotti@educacao.sp.gov.br ou telefone 2082-9775. 
 
MATERIAL COMPLEMENTAR “TRILHAS DE APRENDIZAGENS” – EMAI 

Devido aos desafios vivenciados no ano de 2020, e com o objetivo de auxiliar 
ainda mais o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, estão sendo 
disponibilizadas atividades de Língua Portuguesa (1º, 2º, 3º anos) e de Matemática 
(1º, 2º, 3º, 4º, 5º anos) por meio do material complementar “Trilhas de 
Aprendizagens”, ao final do material do EMAI, a fim de subsidiar o trabalho 
pedagógico que será desenvolvido em sala de aula no ano de 2021. 

Ressaltamos que as atividades que compõem o referido material convergem 
com as propostas trazidas nos materiais elaborados pela SEDUC-SP. Diante disso, 
acreditamos que as atividades, quando articuladas de modo a atender as 
necessidades dos (das) estudantes, colaborarão com o processo de aprendizagem, 
consolidando e/ou retomando saberes. 
 
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. 

mailto:renata.rigotti@educacao.sp.gov.br
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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. 
 
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.  

https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2020-feminino/
mailto:sandra.s.padula@unesp.br
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
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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. 
 
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. 

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

 
CURSO ENSINO HÍBRIDO: PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS - 1ª 
EDIÇÃO/2021 - INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 14/02 

Estão abertas até o dia 14 de fevereiro de 2021, as inscrições para o curso 
Ensino híbrido: Práticas de Orientação de Estudos – 1ª Edição/2021. 

O curso faz parte do Projeto 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. 
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim nº 1 do Curso Ensino híbrido: Práticas de 
Orientação de Estudos - 1ª Edição/2021 com todas informações do Curso. 
 
 

mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
https://jovensembaixadores.org.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
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/02/3-boletim_ensino_hibrido_n1_2021_v2.pdf
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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 
15/02/2021, com entrevista a ser agendada posteriormente. 

 
EE PROFA. JULIETA FARÃO 

A Direção da EE 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 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 15/02/2021, 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 . 

 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 
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