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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Luís Alberto Alves 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 10 de 10/03/2021  

 
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. 
 
COMUNICADOS 
ATRIBUIÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE 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 – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 19/03 

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 19/03/2021, para as vagas de PCNP de Anos 
Iniciais, Projeto da Pasta, 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. 

 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/1_-_cadastro_escolas_-_2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/2_edital_atribuio_supervisor_15-03-2021.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
INSCRIÇÕES PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO 
ESCOLAR (PCAE) – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 19/03 

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. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
ESCOLHA PNLD 2021 

Informamos que a plataforma PDDE – Interativo está operando o que permite 
o registro da escolha que poderá ocorrer até o dia 16 de março.  

Porém, aconselhamos que não deixem para a última hora. Em anexo modelo 
de ata, o passo a passo da escolha e o guia PNLD 2021 Projetos.   

Em caso de dúvida, entrar em contato com a PCNP Edna Requião através do e-
mail delt4npe@educacao.sp.gov.br, identificar no assunto PNLD.  
CLIQUE AQUI para acessar o Modelo de ata. 
CLIQUE AQUI para acessar o Passo a passo da escolha do PNLD 2021. 
CLIQUE AQUI para acessar o Guia PNLD 2021 projetos. 
 
DIVULGAÇÃO 

O Centro de Mídias está criando uma programação especial voltada para a 
Semana da Mulher, entre os dias 08 e 12 de março, que será composta de uma série 
de conteúdos que tem o objetivo de refletir sobre a importância da mulher no mundo 
atual e principalmente no contexto da educação. Confira abaixo: 
Professora Janaína Jardim  
Quando: Semana de 08 a 12/03/2021  
Horário: das 12h às 13h 
DIA 10/03/2021  
Professoras: Janaina Jardim – História / Jenifer (Sociologia) / Fernanda (Arte)  
Tema: Mulheres no Mundo do Trabalho  
- Programa de Entrevistas 
DIA 11/03/2021  
Professora CMSP: Maria Fernanda de Filosofia  
Tema: Mulheres filósofas 
DIA 12/03/2021  
Encerramento da Programação e Semana da Mulher  
Apresentação: Janaina Jardim e Fabiana Warthon  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/3__edital_pcae_maro_2021.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/4_modelo_de_ata_circular_10.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/5_passo_a_passo_da_escolha_do_pnld_2021_-_objeto_1_circular_10.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/6_guia_pnld_2021_projetos_1_circular_10.pdf
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Atrações:  

 Tati Bitar - poesia  

 Apresentação de dança com Aline Cortes  

 Musical ao vivo com Tony e Andréa 

 Estudante embaixadora do CMSP entrevista Bruna Waitman (coordenadora do 
CMSP)  

Chamadas interprogramas  
Série de depoimentos de mulheres ligadas ao Centro de Mídias que falam sobre 

a importância da mulher na educação. São 14 temas no total que serão veiculados 
durante toda a semana. 
 
Menu de Conteúdos - Ciclo Temático "Mulheres Filósofas"  
Professora: Maria Fernanda Degan Bocafoli  

Ciclo de aulas com uma série de 6 vídeos, cujo objetivo principal é o de expor a 
presença das mulheres na história da filosofia, buscando dar maior visibilidade ao 
pensamento e obra de mulheres filósofas e ao impacto que produziram em diferentes 
âmbitos sociais.  
 Hannah Arendt: “O que é totalitarismo?” e “A banalidade do mal”.  
 Marie de Gournay: "Igualdade entre homens e mulheres" e A "Declaração" de 

Marie Gouze  
 Angela Davis: "Mulheres, raça e classe" e "Mulheres raça e classe" 

 
CAMPANHA ESTADUAL LEI MARIA DA PENHA EM TODAS AS ESCOLAS PAULISTAS 

Em 16 de janeiro de 2019 foi promulgada a Lei Estadual nº 16.926, a qual 
instituiu a “Campanha Estadual Maria da Penha” nas escolas públicas estaduais e 
particulares. Entre os objetivos da nova legislação, destacam-se os de contribuir para 
o conhecimento da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha, de impulsionar 
reflexões sobre o combate à violência contra mulher e ao feminicídio, e de respeito 
aos direitos humanos para prevenir práticas de violência de gênero. 

É necessário que as Diretorias de Ensino tragam subsídios para que as equipes 
escolares possam contribuir com o debate em sala de aula, encarando o tema sem 
tabu e contribuindo com a prevenção às violências domésticas e familiares a partir da 
legislação que se refere à Lei Maria da Penha. 

Para contribuir com essas ações, o Centro de Inclusão Educacional (CINC), em 
conjunto com o Centro de Apoio Pedagógico (CAPE) e o Centro de Educação de Jovens 
e Adultos (CEJA), do Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento 
Especializado (DEMOD), apresentam o “Boletim Informativo DSG- Edição Especial Lei 
Maria da Penha” o qual disponibiliza orientações e propostas de atividades que 
poderão ser desenvolvidas por professoras/es da rede, dos Anos Finais – Ensino 
Fundamental, bem como todas as séries do Ensino Médio, nas diferentes 
modalidades, atendimentos e temáticas educacionais. 
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O Boletim está atento às competências e habilidades cognitivas, sociais, 
culturais e emocionais das/os estudantes relacionadas ao Currículo Paulista e além 
dos textos, é possível ter acesso a links com referências a materiais que contribuirão 
na realização desse trabalho. 

As sugestões apresentadas, relacionam a Lei Maria da Penha com temas da 
Educação para as relações étnico-raciais, migrantes internacionais, pandemia, gênero 
e ciência, mulheres com deficiência bem como com a Educação de Jovens e Adultos, 
Programa Educação nas Prisões, Educação no Campo, Educação Escolar Indígena, 
Educação Escolar Quilombola e Atendimento Socioeducativo (Fundação Casa). 

Lembramos que o trabalho com a Lei Maria da Penha, é um momento oportuno 
para que as equipes pedagógicas das unidades escolares utilizem textos, vídeos e 
outros materiais que abordam as questões de gênero para trabalhar as habilidades 
essenciais apresentadas pelo Programa de Recuperação e Aprofundamento. 

Desta maneira, esperamos que o trabalho com a Lei Maria da Penha alcance 
todas as escolas paulistas e esteja orientado pelo conhecimento, e com capacidade 
de argumentação de suas reflexões, promovendo assim o protagonismo e autonomia 
e aquisição da aprendizagem. 

Experiências exitosas com o tema poderão ser compartilhadas, para futuras 
edições do Boletim DSG. Segue o link para acesso ao “Boletim Informativo DSG- 
Edição Especial Lei Maria da Penha”: 
https://drive.google.com/file/d/19lwTwFaCJcRw1M1H7eWx5XeMzHwMCcFA/view?usp=sharing 

 
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 

https://drive.google.com/file/d/19lwTwFaCJcRw1M1H7eWx5XeMzHwMCcFA/view?usp=sharing
https://sed.educacao.sp.gov.br/
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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  
 
 
OUTROS 
VAGA PROFESSOR COORDENADOR 

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 MISSIONÁRIO MANOEL DE MELO 
A Direção da E.E. Missionário Manoel de Melo informa que há uma vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais. Os interessados entrar em contato: 2748-5811 

e enviar proposta de trabalho para o e-mail e914812a@educacao.sp.gov.br. 

 

 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view
mailto:e902792a@educacao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br

