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CIRCULAR Nº 11 de 17/03/2021  

 

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 - DIRETOR DE ESCOLA 

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 Diretor de Escola.  
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado.  
 
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES – APM 

Divulgamos, em anexo, os seguintes documentos:  
➢ Decreto 65.298/2020 que “Dispõe sobre o Estatuto Padrão das Associações de 

Pais e Mestres – APMs”; 
➢ Decreto 65.565/2021 que “Altera o Decreto nº 65.298, de 18 de novembro de 

2020, que dispõe sobre o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres – 
APMs”; 
Reforçamos que, todas as unidades escolares deverão proceder à realização 

da assembleia geral que aprovará o novo estatuto da Associação de Pais e Mestres 
(APM), prosseguindo com o registro em cartório e, posterior entrega de toda a 
documentação no Banco do Brasil para regularização da conta bancária da APM. 
Quaisquer dúvidas entrar em contato com a equipe de colegiados da DER Leste 4. 
CLIQUE AQUI para acessar o Decreto 65.565 de 12-03-2021.  
CLIQUE AQUI para acessar o Decreto 65.298/2020 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/2_-_cadastro_escolas_-_2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/1_-_edital_atribuio_diretor_de_escola_para-22-03-21.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/3_-_decreto_65565_de_12-03-2021_-_altera_o_decreto_65298-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/4_-_decreto_65298-2020_-_novo_estatuto_da_apm.pdf
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ESCUTA COM OS ESTUDANTES DA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo realizará uma escuta com os 

estudantes da 1ª série do ensino médio com o objetivo de: 

• Esclarecer dúvidas sobre as mudanças no Ensino Médio; 

• Apoiar a escolha de qual aprofundamento curricular cursar; 

• Identificar qual(is) área(s) de conhecimento os estudantes pretendem 
aprofundar seus estudos. 
Para que essa ação aconteça vamos contar com a participação/colaboração da 

equipe da Diretoria de Ensino e das Unidades Escolares. A seguir, link dos materiais 
dessa ação: 
- Apresentação para os Estudantes:  
https://drive.google.com/file/d/1mw5jdRFh_K2sSQaPqoT9M_NmJGPnWdwZ/view?
usp=sharing;  
- Link com o questionário:  
https://forms.gle/vE9nr4Zq5cTad6Y19 (copiar e colar no navegador);  
- Procedimento passo a passo desta ação:  
https://drive.google.com/file/d/17wTNk6QgOI6ia7EMTyYB36ZfW2L44m4f/view?us
p=sharing.  

O período para realização da escuta é de 15 de março a 15 de abril. As ações 
decorrentes da escuta podem ser promovidas após 15 de abril. O relatório com o 
status da escuta será encaminhado semanalmente por e-mail, aos Dirigentes de 
Ensino, para análise e replanejamento das ações da Equipe de Apoio do Ensino 
Médio e das Unidades Escolas. 
 
GRÊMIO ESCOLAR: 2ª RETIFICAÇÃO CALENDÁRIO GRÊMIO 

Informamos que, por motivos de força maior, devido à pandemia da Covid-19, 
o Governo do Estado de São Paulo precisou realizar modificações às medidas de 
distanciamento social e, assim, os estudantes da rede tiveram seus recessos de abril 
e outubro adiantados para este momento, de 15 a 28 de março. 

Sendo assim, o COPED, a pedido da SEDUC, resolve que é necessária a 
alteração do Calendário do Processo Eleitoral do Grêmio Estudantil Paulista - 2021, 
conforme documento anexo. 
CLIQUE AQUI para acessar o Calendário retificado do Grêmio 2021  
 
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 

https://drive.google.com/file/d/1mw5jdRFh_K2sSQaPqoT9M_NmJGPnWdwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mw5jdRFh_K2sSQaPqoT9M_NmJGPnWdwZ/view?usp=sharing
https://forms.gle/vE9nr4Zq5cTad6Y19
https://drive.google.com/file/d/17wTNk6QgOI6ia7EMTyYB36ZfW2L44m4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wTNk6QgOI6ia7EMTyYB36ZfW2L44m4f/view?usp=sharing
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/5_-_2_retificao_calendrio_grmio_2021_maro.pdf
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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. 
 
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. 
Segue o Link para acessar o Comunicado com as orientações: 
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/3__edital_pcae_ma
ro_2021.pdf)   
 
 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
PRORROGAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE ESTUDANTES NA MESMA UNIDADE 
ESCOLAR NO ANO DE 2021 

Pelo presente, informamos que o prazo final para reclassificação de 
estudantes na mesma Unidade Escolar no ano de 2021, estipulado no 
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CITEM - 2021- Nº 171, de 24 
de fevereiro de 2021, fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2021, mantendo-se as 
demais disposições de tal documento. 

Em caso de dúvidas, registrar ocorrência no Portal de Atendimento da SEDUC, 
por meio do link https://atendimento.educacao.sp.gov.br/ .   
 
REGISTRAR NÃO COMPARECIMENTO DE ALUNO 

O lançamento do NCOM (Não Comparecimento) estará disponível no período 
de 16/03/21 a 31/03/21 visando uma melhor verificação da situação do estudante, 
após esse período lançar NCOM FORA DO PRAZO.  

Após os procedimentos de busca ativa no período de 08/02/21 a 12/03/21, 
será necessário para o lançamento do NCOM verificar se o aluno:  

• Não compareceu presencialmente; 

• Não acessou o CMSP; 

• Não retirou as atividades na U.E. 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/3__edital_pcae_maro_2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/3__edital_pcae_maro_2021.pdf
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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Com isso, ressaltamos que, faz jus a movimentação de NCOM o estudante 
que, desde o início do ano letivo, não obteve nenhum contato com a unidade 
escolar, sem que tenha apresentado nenhuma justificativa para as ausências, 
devendo considerar além da presença física na unidade escolar, a entrega de 
atividades não presencias, acesso as aulas remotas por meio do Centro de Mídias 
SP, ou ainda quaisquer outros tipos de atividades não presenciais desenvolvidas pela 
unidade escolar. 

Caso o aluno tenha realizado alguma atividade / participação – Não lançar o 
NCOM (Não Comparecimento). 
Observação: Lembramos a importância do processo de busca ativa por parte da 
unidade escolar, antes do lançamento do registro de NCOM (não comparecimento) 
no sistema. 

 
 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 

Prezado (a) Senhor (a), 
No próximo dia 23 de março, às 15h, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) promoverá um encontro virtual para orientar as escolas sobre 
como usar os sistemas para atualizar o cadastro e receber os recursos do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Além disso, haverá o lançamento do game e dos 
podcasts sobre o Programa. 

O evento é voltado para os prefeitos, secretários de Educação, técnicos 
educacionais e comunidade escolar em geral, e será transmitido pelo canal do FNDE 
no Youtube e pelo Portal de Educação Corporativa da autarquia. 

As perguntas poderão ser enviadas no ato da inscrição e os palestrantes as 
responderão ao longo do encontro. Serão apresentados detalhes dos sistemas PDDE 
Web e o Gov.BR para que todos possam sanar suas dúvidas. 

Para participar, os interessados precisam se inscrever previamente no Portal 
de Educação Corporativa do FNDE: 
https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=it
em&layout=item&id=45&Itemid=255  

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
PNLD: PRORROGAÇÃO ATÉ 19 DE MARÇO DE 2021 

Os diretores das escolas participantes poderão registrar os projetos do PNLD 
Ensino Médio que serão utilizados nas escolas nos próximos 4 anos até o dia 19 de 
março.  
2ª FORMAÇÃO DO CICLO “APRENDER E REAPRENDER” 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 2ª formação do ciclo 
“Aprender e Reaprender” organizado pelo Ensina Brasil. Formação online e gratuita 

https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=255
https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=255
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e com emissão de certificado sobre “Planejamento de boas aulas”, voltada para 
docentes da rede pública de ensino, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de março 
das 18h às 20h com inscrições neste link http://bit.ly/inscriçãoebaer2.  

Vagas limitadas, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa se 
interessar. 
 
NOVOTEC EXPRESSO MATRÍCULAS ABERTAS – ATÉ 18/03 

Estão abertas as matrículas on-line nos cursos do Novotec Expresso. Se você 
se inscreveu para um dos cursos, acesse o site e confira se foi convocado: 
www.novotec.sp.gov.br.  

Os convocados devem se matricular pelo site entre os dias 12/03 e 18/03. 
Caso o candidato tenha ficado em lista de espera, as vagas remanescentes estarão 
disponíveis a partir do dia 19/03/2021. 

As atividades estão previstas para começar na semana do dia 29 de março.  O 
Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec, que disponibiliza cursos de 
qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, 
inclusive oferece cursos de Inglês e Tecnologia oferecidos por parceiros referência 
no mercado. Para mais informações, acesse o site http://www.novotec.sp.gov.br/. 
 
PROGRAMA DESCUBRA A ORQUESTRA DIGITAL 1º SEMESTRE 2021 – INSCRIÇÕES 
ATÉ 24/03 

Versões digitais dos Cursos de Formação para Professores da Rede iniciam no 
dia 20/03. Há 260 professores aprovados em 2020 já confirmados, mas ainda 
existem 240 vagas. 

Os professores inscritos passarão pelo Processo de Seleção realizado a partir 
dos seguintes critérios de classificação: ordem do número de inscrição; avaliação de 
desempenho, para professores e/ou escolas que já participaram do Programa em 
anos anteriores (o professor que for reprovado na sua última participação, será 
automaticamente bloqueado na próxima vez que fizer a inscrição – posterior a isso, 
fica liberado para realizar o curso novamente); percentual pré-estabelecido de vagas 
por categoria: 70% para escolas estaduais e 30% para escolas municipais, 
particulares e instituições; 

Todos os professores/escolas selecionados para o 1º semestre de 2020, bem 
como os que foram contatados por e-mail e sinalizaram positivo na participação do 
programa em forma digital, estão automaticamente aprovados para esse processo 
de seleção. O resultado do processo de seleção será divulgado no site da Osesp 
(www.osesp.art.br) até o dia 24 de março, às 18h. 

Os professores aprovados receberão o Comprovante de Matrícula nos e-mails 
cadastrados, indicando todas as datas das atividades que deverão realizar. Em caso 
de dúvida sobre a aprovação da inscrição, a escola ou professor podem entrar em 
contato por e-mail (educacionais@osesp.art.br) ou telefone (11 3367 9639), antes 
da data de início das atividades. As datas das aulas em formato live são pré-
determinadas e intransferíveis, e são conhecidas pelo professor no momento da 

http://bit.ly/inscriçãoebaer2
http://www.novotec.sp.gov.br/
http://www.novotec.sp.gov.br/
http://www.osesp.art.br/
mailto:educacionais@osesp.art.br
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inscrição. As presenças nas aulas serão contabilizadas pelo acesso ao sistema e pela 
lista gerada automaticamente a partir dele após o início de cada atividade. 

O formulário de inscrição do “Programa Descubra a Orquestra” ficará aberto 
até quarta, dia 24/03, no Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pz-
xHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform.  
 
A POSITIVIDADE DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A PERSPECTIVA DE PROFESSORES 
DE MATEMÁTICA – DISPONÍVEL ATÉ 24/03 

Prezado Professor(a) de Matemática, solicitamos sua especial atenção no 
sentido de participar da pesquisa intitulada A positividade da profissão docente sob 
a perspectiva de professores de Matemática, realizada por pesquisador da USP, e 
que posteriormente poderá contribuir para melhoria de processos formativos dos 
profissionais da Rede Pública. 

O formulário já passou pelo comitê de ética da Universidade e pela 
homologação da EFAPE. Seus dados serão mantidos sob sigilo e anonimato. 

Insistimos na importância de sua participação, pois a pesquisa trará evidências 
que poderão embasar, em especial, ações formativas na área de Matemática. Para 
participar, acesse: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0aTG1y5O1g7jYcdAdX35oj7z75g0UM
NtOJrC1FCRX080uJg/viewform. 

A pesquisa estará disponível para ser respondida do dia 10 até 24 de março de 
2021. Você investirá pouco tempo para participar e sua colaboração será de grande 
importância. Agradecemos e informamos que o retorno da pesquisa estará 
disponível para consulta futura no site da EFAPE. 
 
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) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pz-xHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pz-xHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0aTG1y5O1g7jYcdAdX35oj7z75g0UMNtOJrC1FCRX080uJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0aTG1y5O1g7jYcdAdX35oj7z75g0UMNtOJrC1FCRX080uJg/viewform
https://sed.educacao.sp.gov.br/
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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 
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.  
 
PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO – FORMAÇÃO BÁSICA – 1ª EDIÇÃO/2021  

Divulgamos que as inscrições nos cursos da Formação Básica – 1ª Edição/2021 
estão abertas. É importante ressaltar que as atividades no AVA-EFAPE serão 
liberadas de acordo com a data em que a sua inscrição for realizada, ou seja, entre 
os dias 17/03/2021 a 26/05/2021. Para realizar a inscrição, você poderá acessar 
diretamente o site do Programa Inova Educação 
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2021 e, na aba “Formação 
Básica”, selecionar o formulário de inscrição de acordo com o seu perfil: SEDUC ou 
MUNICÍPIOS. Atenção! As inscrições deverão ser realizadas por meio de formulários 
de inscrição disponíveis no site do Programa! Você somente terá acesso ao 
conteúdo do curso no AVA-EFAPE após efetivar a sua inscrição, e de acordo com o 
cronograma constado. 
 
 
OUTROS 
VAGAS - PROFESSOR COORDENADOR 

EE PROFA. OLGA MARINOVIC DORO  
A Direção da E.E. Profa. Olga Marinovic Doro informa que há 01 vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais. Os interessados devem enviar proposta de 
trabalho para o e-mail e002367a@educacao.sp.gov.br. As entrevistas serão 
agendadas posteriormente. 
 

EE MISSIONÁRIO MANOEL DE MELO  
A Direção da E.E. Missionário Manoel de Melo informa que há 01 vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais. Os interessados devem entrar em contato 
pelo telefone 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
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2021
mailto:e002367a@educacao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br

