Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
08/02/2021

REDE Nº 014
Prezados,
ASSUNTO 01: 18ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES
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 da plataforma oficial do Programa.

Darcilena – PCNP Língua Inglesa
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 02: 08-02 ATRIBUIÇÃO DE AULAS – PROF. AUXILIAR E INTERLOCUTOR DE
LIBRAS 12-02-2021
Com o objetivo de garantir o atendimento específico aos alunos, informamos que na sexta-feira,
dia 12/02/2021, haverá nova sessão de atribuição de aulas (Professor Auxiliar/ Ação Judicial
e Interlocutor de Libras) de forma online - D.E., na seguinte conformidade:
-a partir das 9H : Professor Auxiliar ( ação judicial)
-a partir das 14H: Interlocutor de Libras
Dessa forma, solicitamos que os bate-volta das referidas aulas sejam digitalizados e enviados,
impreterivelmente, até

as

17h

do

dia 09/02/2021,

para

o

e-

mail neide.ceretti@educacao.sp.gov.br, para a garantia da divulgação do saldo de aulas e a
transparência do processo. Os interessados deverão verificar o Edital específico de Atribuição de
Aulas/Classes - Professor Auxiliar (Ação Judicial) ou Interlocutor de Libras, no site desta D.E.,
podendo participar da sessão de atribuição, apenas os professores devidamente inscritos e
classificados.
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Ressaltamos que o Diretor da Unidade Escolar deverá organizar no bate-volta, os blocos de aulas,
seja para Professor Auxiliar ou para Interlocutor de Libras, conforme as especificidades das aulas
existentes na U.E., a fim de viabilizar a atribuição das aulas.
Comissão de Atribuição de Aulas/Classes
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