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CIRCULAR Nº 12 de 24/03/2021  

 

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2021 

Solicitamos aos Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar que 
preencham o CADASTRO de atualização da Unidade Escolar e encaminhem à 
Assessoria do Gabinete, no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br. 
CLIQUE AQUI para acessar o formulário. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
AUTOAVALIAÇÃO FORMATIVA – PREENCHIMENTO DAS RUBRICAS NA SED – 
PERÍODO PARA PREENCHIMENTO DE 17 A 31/03  

A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento importante, pois os 
estudantes terão a oportunidade de avaliarem seu processo de aprendizagem 
avançando no desenvolvimento de seus Projetos de Vida.  

A colaboração dos Gestores das escolas e professores(as) de Projeto de Vida 
são fundamentais no incentivo e auxílio do preenchimento destas rubricas pelos 
estudantes. E neste bimestre os estudantes farão a Autoavaliação Formativa – 
Preenchimento das Rubricas na Secretaria Escolar Digital (SED) 
https://sed.educacao.sp.gov.br/.   
 No Projeto de Vida, as orientações sobre a aplicação do instrumento de 
Avaliação Formativa contam no Caderno do Professor e Caderno do Aluno do 1º 
bimestre – Caderno de Respostas. Nesta edição, além do preenchimento na SED, os 
estudantes deverão selecionar as competências priorizadas no ano/série.  
 Nas aulas de Projeto de Vida serão disponibilizadas orientações para o 
preenchimento da Autoavaliação Formativa na Secretaria Escolar Digital (SED). Essas 
aulas serão transmitidas pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) 
nos dias 10 e 17 de março de 2021, para os Anos Finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Reiteramos que os dados preenchidos pelos estudantes poderão ser 
trabalhados posteriormente nas aulas de PV, para apoiá-los no plano de 
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desenvolvimento pessoal, além de serem insumos para o Conselho de Classe que 
considere a integralidade dos estudantes na perspectiva de educação integral.  

Os estudantes poderão realizar o preenchimento das rubricas na Secretaria 
Escolar Digital (SED) no período de 17 a 31 de março de 2021.  

Segue o Tutorial para a realização da Autoavaliação Formativa (Rubricas): 
https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view.    
 
DIVULGAÇÃO 
VII OLIMPÍADA DE NEUROCIÊNCIAS 2021 - COMITÊ SÃO PAULO (BRAIN BEE – SP) – 
INSCRIÇÕES ATÉ 09/04 

Com o intuito de estimular o estudo científico do sistema nervoso nas escolas, 
o Hospital Israelita Albert Einstein promove anualmente um Curso de Neurociências 
preparatório para o Brain Bee – SP e a Olimpíada de Neurociências de São Paulo 
(Brain Bee - SP). Ambos os eventos são gratuitos, e destinados a alunos e 
professores da rede pública e particular do ensino básico. Poderão participar alunos 
que tenham no mínimo 14 (quatorze) anos e no máximo 19 (dezenove) anos de 
idade e que estejam matriculados no ensino médio em andamento e nunca tenham 
obtido matrícula em Instituição de Ensino Superior. Só serão aceitas inscrições de 
alunos acompanhados do professor. É permitido mais de um aluno por professor. 

O torneio consta de três fases, uma local, uma nacional e uma internacional, 
com competidores dos seis continentes. Para a fase local, haverá 2 provas: 11 de 
abril de 2021 (1ª. fase – online classificatória) e 21 de abril de 2021 (2ª. fase – 
online). Para isto, os candidatos e professores deverão se inscrever até dia 09/04 
(17h) através de instruções no site https://www.einstein.br/brainbee.  

Para mais informações sobre o comitê local, acesse o site 
https://www.einstein.br/brainbee. Para mais informações sobre a Olimpíada, acesse 
o site https://brazilianbrainbee.org/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital do Comitê Local. 
 
CURSO ENSINO HÍBRIDO: PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS - 2ª 
EDIÇÃO/2021 - INSCRIÇÕES ATÉ 29/08 

A partir do dia 22 de março (segunda-feira) começarão as inscrições para o 
curso Ensino híbrido: Práticas de Orientação de Estudos – 2ª Edição/2021, e 
permanecerão disponíveis até o dia 29 de agosto de 2021. 
Quem poderá participar: Todos os servidores do Quadro do Magistério (QM) e os 
diretores do Núcleo Pedagógico do Quadro da Secretaria da Educação (QSE), desde 
que estiverem com contrato ativo na Secretaria Escolar Digital no ano de 2021. 
Atenção! Servidores aprovados nas edições anteriores (Ensino híbrido: Práticas de 
Orientação de Estudos – 1ª Edição/2020 e 1ª Edição/2021) estão impedidos de 
realizar essa nova edição, por se tratar do mesmo conteúdo. 
 Para inscrição e mais informações, acesse o site 
https://efape.educacao.sp.gov.br/. 

https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view
https://www.einstein.br/brainbee
https://www.einstein.br/brainbee
https://brazilianbrainbee.org/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/2_-_edital_olimpiada_de_neurociencias_2021_comite_local_-_maro_2021.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/
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CURSO ON-LINE “SEQUÊNCIA DIDÁTICA: APRENDENDO POR MEIO DE RESENHAS” 
– INSCRIÇÃO ATÉ 11/04 

O Programa “Escrevendo o Futuro”, oferece cursos on-line gratuitos para 
educadores de todo Brasil, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, com 
o objetivo de contribuir com a formação de educadores para o ensino de língua 
portuguesa com foco na leitura e escrita.  
Objetivos do curso: “Vivenciar uma sequência didática (SD) para escrever uma 
resenha de um produto cultural; compreender, a partir desta vivência, quais são os 
princípios do trabalho com gêneros e com SD na escola; conhecer e refletir sobre 
atividades e exercícios que ajudam a pensar em como ensinar crianças e jovens a 
produzir textos na escola.  
Público alvo: Professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio em exercício nas escolas públicas do Brasil.  
Duração: Doze semanas.  
Carga horária e certificação: A carga horária total é de 80 horas e o curso oferece 
duas categorias de certificação para os professores e professoras que cumprirem 
com os critérios explicitados no Contrato Didático: Certificação Parcial, de 40 horas; 
e Certificação Total, de 80 horas.  
Inscrições: de 05/04 a 11/04, no site www.escrevendoofuturo.org.br.  

Mais informações e inscrição no site https://www.escrevendoofuturo.org.br/.  
Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para a PCNP Tamires 

(tamires.falcao@educacao.sp.gov.br).  
 
OLIMPÍADA DE QUÍMICA DE SÃO PAULO (OQSP) – INSCRIÇÕES ATÉ 26/04 

Engajar jovens em uma atividade que os estimule e os leve a refletir sobre a 
importância da química no contexto atual e futuro, revelando jovens talentos com 
vocação para a disciplina. Com esse objetivo, a Olimpíada de Química de São Paulo 
(OQSP) abre inscrições aos estudantes matriculados no Ensino Médio de escolas da 
rede pública e privada, situadas no Estado de São Paulo. 

As inscrições vão até 26 de abril e para participar, cada Diretor/Professor 
Coordenador de escola pode inscrever até cinco redações de alunos da unidade: as 
duas melhores dos matriculados na terceira série e três da segunda série do Ensino 
Médio ou de anos anteriores, desde que os autores se enquadrem nas exigências 
previstas no regulamento. O tema desta edição será a “Química e os Oceanos”, com 
a proposta de que os estudantes realizem pesquisas e/ou experimentos e redijam 
sobre as soluções apresentadas pela química para o uso sustentável dos oceanos. 

A OQSP se desenvolve em duas fases: I – Redação: Elaboração, Seleção e 
Inscrição (realizada na Escola) e II – Final: Prova de conhecimento e raciocínio, 
seguida de Premiação.  A prova da fase II ocorre às 9 horas do dia 12 de junho, no 
Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). A premiação será no 
período da tarde e a presença é facultativa. No caso da fase presencial, cabe à 
Unidade Escolar/Candidatos arcar com os custos e deslocamento ao local. 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
mailto:tamires.falcao@educacao.sp.gov.br
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Para mais informações sobre inscrição, redação e regulamento, acesse o site 
http://allchemy.iq.usp.br/oqsp/index.html.  
 
7ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – INSCRIÇÕES ATÉ 30/04 

Após o lançamento nacional da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, 
dia 22 de fevereiro de 2021, as inscrições podem ser realizadas no site 
https://www.escrevendoofuturo.org.br até dia 30/04/2021. “O lugar onde vivo” é o 
tema das produções. Nesta 7ª edição, a Professora, poeta e ficcionista, Geni 
Guimarães, é a grande homenageada. Podem participar professores de Língua 
Portuguesa da rede pública e seus alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª 
série do Ensino Médio. Para mais informações, entrar em contato com a PCNP 
Tamires pelo telefone 2082- 9770 ou e-mail tamires.falcao@educacao.sp.gov.br. 
 
8ª EDIÇÃO PRÊMIO SOLVE FOR TOMORROW - CONSTRUINDO RESPOSTAS PARA O 
AMANHÃ – INSCRIÇÕES ATÉ 30/06 

O Prêmio, agora em sua 8ª edição, busca estimular e divulgar projetos de 
investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por 
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas.  

As equipes, de 3 a 5 participantes, devem desenvolver projetos que enfatizem 
o uso desses campos do conhecimento para diagnosticar demandas reais e 
apresentar respostas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Os projetos 
devem ser orientados por professores(as) que lecionam disciplinas das áreas das 
Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias. 

Para participar, o(a) professor(a) orientador(a) deve inscrever a ideia do 
projeto da equipe. Os(as) docentes inscritos(as) serão convidados(as) a participar de 
um webinar sobre prototipagem e, nas etapas seguintes, as equipes semifinalistas e 
finalistas terão o apoio de mentores para desenvolver os projetos. O(A) professor(a) 
orientador(a) pode contar com um(a) professor(a) parceiro(a) de outra área do 
conhecimento – Ciências Humanas e suas Tecnologias ou Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias – para apoiar a equipe em seu projeto. 

Para mais informações sobre a inscrição do projeto pelo professor orientador, 
assim como o regulamento e as etapas, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/.  
 
PROGRAMA COMPUTADOR DO PROFESSOR 

Informamos que a ADESÃO dos integrantes do Quadro do Magistério ao 
PROGRAMA COMPUTADOR DO PROFESSOR estará disponível até 31/03/2021, por 
meio de assinatura de termo de adesão, que se encontra na Secretaria Escolar 
Digital – SED (Serviços Escolares – Programa Computador do Professor – Adesão ao 
Programa Computador do Professor). Somente serão objeto de reembolso as 
aquisições de equipamentos realizadas entre 21/03/2020 e 30/04/2021. 
É importante observar que:  
- A nota fiscal deve constar a identificação nominal do beneficiário (servidor) e; 

http://allchemy.iq.usp.br/oqsp/index.html
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
mailto:tamires.falcao@educacao.sp.gov.br
https://respostasparaoamanha.com.br/
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- Deverão ser obedecidas as especificações técnicas dos equipamentos, conforme 
Portaria CITEM, de 11/11/2020 e Portaria CITEM s/nº, de 27/01/2021. 

Mesmo que não tenha adquirido o equipamento eletrônico, o interessado 
poderá fazer adesão ao programa e adquiri-lo, posteriormente, com Nota Fiscal 
expedida até o dia 30/04/2021 que deverá ser anexada à SED até o dia 20/05/2021. 
Após fazer a adesão, para receber o pagamento do reembolso, é necessário realizar 
a SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO na Secretaria Escolar Digital – SED (Serviços 
Escolares – Programa Computador do Professor – Solicitação de Reembolso) que 
estará disponível até 20/05/2021. 
Não se esqueça que: 
- a conta bancária deve ser conta corrente ativa no Banco do Brasil e, caso seja tipo 
salário/poupança, procure a sua agência e faça a alteração da natureza da conta; 
- a pendência junto ao CADIN inviabiliza o recebimento do pagamento, então as 
mesmas deverão ser resolvidas pelo servidor junto à Secretaria da Fazenda; 
- O valor da parcela mensal do reembolso será calculado pelo valor total do 
benefício devido, dividido pela quantidade de meses entre a solicitação de 
reembolso e dezembro de 2022.  
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES 
PROFESSOR COORDENADOR 

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 no período da manhã. Os interessados 
devem enviar proposta de trabalho para o e-mail e002616a@educacao.sp.gov.br 
até o dia 29/03/2021. As entrevistas serão agendadas posteriormente. 
EE PROF. WILFREDO PINHEIRO 

A Direção da E.E. Prof. Wilfredo Pinheiro informa que há vaga para Professor 
Coordenador – Anos Iniciais no período da tarde. Os interessados devem enviar 
proposta de trabalho para o e-mail e909075a@educacao.sp.gov.br. As entrevistas 
serão agendadas posteriormente. 
 
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 
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