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CIRCULAR Nº 13 de 07/04/2021  

 

GABINETE 
PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO/2021 – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 20/04  

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 20/04/2021, 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. 
 
 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR  
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/.   
 
IMPRESSÃO DA LISTA OFICIAL DOS ALUNOS  

Uma vez organizadas as classes, a lista nominal dos estudantes poderá ser 
impressa de forma definitiva e estará disponível até 09/04/21. 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
1º WEBNÁRIO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – DIA 07/04 

A fim de sanar as dúvidas sobre o novo formato da 7ª edição do concurso, o 
CENPEC está organizando o 1º Webnário da Olimpíada, que será realizado no dia 
7 de abril, quarta-feira, às 17 horas (horário de Brasília).  

Abaixo, os canais nos quais o evento poderá ser acompanhado:  
Facebook: https://www.facebook.com/olimpiadalp.escrevendo.futuro   
Instagram: https://www.instagram.com/olimpiadalp/   
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXki1AIpdsrtSC724k7bd_A    

Divulgação no Portal Escrevendo Futuro: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-
programa/artigo/2857/webinario-responde-as-duvidas-de-participantes-sobre-a-
7-edicao-da-olimpiada. 
 
CURSO FÍSICA DE FRONTEIRA – A PARTIR DE 07/04 

As inscrições para o curso Física de Fronteira estão abertas! Organizado 
pelo ICTP-SAIFR, centro de pesquisa em Física Teórica vinculado ao IFT-UNESP, o 
Física de Fronteira on-line é um workshop voltado para professores de Física do 
ensino médio, com o objetivo de compartilhar técnicas e estratégias didáticas 
para a inclusão de tópicos de física moderna e contemporânea em aulas à 
distância. Em 2021, além dos encontros em português, também estão sendo 
oferecidas atividades em espanhol. 

As atividades em português serão realizadas nas quartas, às 15h, e nos 
sábados, às 10h, entre os dias 07 de abril e 01 de maio. A programação de abril 
abordará “Raios Cósmicos”, “Átomo de Hidrogênio”, “Assinatura das Estrelas”, 
“Eletromagnetismo” e “Relatividade”. Já as atividades em espanhol ocorrerão 
entre 10 e 30 de abril, nas sextas às 16h e nos sábados, às 14h. Os temas serão: 
“El proceso de la ciencia”, “Einstein cotidiano: GPS y Relatividad”, “La Expansión 
del Universo” e “El misterio de la materia oscura”. As atividades foram 
desenvolvidas pelo reconhecido Perimeter Institute for Theoretical Physics 
(Canadá), traduzidas e adaptadas para português e espanhol pelo ICTP-SAIFR.  

O curso será realizado com a plataforma Zoom. Ele é gratuito, porém com 
vagas limitadas. Para realizar a inscrição e ter mais informações, acesse: 
https://www.ictp-saifr.org/salavirtual (português) ou  http://ictp-
saifr.org/salaespanol (espanhol). Em caso de dúvidas, escreva para 
ensinomedio@ictp-saifr.org. O Física de Fronteira Online é uma das diversas 
atividades on-line organizadas pelo ICTP-SAIFR, que conta com programações 
voltadas para professores, estudantes do Ensino Médio e público geral. Acesse as 
demais atividades em: outreach.ictp-saifr.org/.  
 

https://www.facebook.com/olimpiadalp.escrevendo.futuro
https://www.instagram.com/olimpiadalp/
https://www.youtube.com/channel/UCXki1AIpdsrtSC724k7bd_A
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2857/webinario-responde-as-duvidas-de-participantes-sobre-a-7-edicao-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2857/webinario-responde-as-duvidas-de-participantes-sobre-a-7-edicao-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2857/webinario-responde-as-duvidas-de-participantes-sobre-a-7-edicao-da-olimpiada
https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
http://ictp-saifr.org/salaespanol
http://ictp-saifr.org/salaespanol
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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 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 para a PCNP Tamires no e-mail 
tamires.falcao@educacao.sp.gov.br.   
 
EFAPE: CURSO CLUBES JUVENIS – 1ª EDIÇÃO/2021 – INSCRIÇÃO ATÉ 14/04 

Quem poderá se inscrever: Todos os servidores da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) pertencentes ao Quadro do Magistério (QM), 
Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE); 

Inscrições e Regulamento no novo site da EFAPE efape.educacao.sp.gov.br; 
As inscrições serão encerradas no dia 14 de abril de 2021. As atividades no AVA-
EFAPE serão liberadas de acordo com a data em que sua inscrição for realizada. 
 
EVENTO INTERNACIONAL GRATUITO TEACHER TECH SUMMIT – DIA 17/04 

A pandemia demonstrou a necessidade de as escolas adotarem novas 
práticas para garantir aos alunos a continuidade da educação. Os professores têm 
cumprido um papel fundamental nesse contexto, ao se adaptar e compartilhar 
suas práticas informalmente.  
 Oferecer aos professores uma plataforma para compartilhar esses 
conhecimentos e experiências práticas do uso da tecnologia educacional, com um 
público global. Este é o objetivo do Teacher Tech Summit, evento gratuito 
realizado pela organização T4, que acontecerá ao vivo no dia 17/04, das 9h às 
12h.  

No encontro virtual serão abordados os seguintes temas:  

http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
mailto:tamires.falcao@educacao.sp.gov.br
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 Projetando aprendizagem para ambientes híbridos;  

 Envolvendo os alunos online;  

 Como criar bom conteúdo digital;  

 Avaliando a aprendizagem online;  

 Garantir que ninguém seja deixado para trás na aprendizagem online.  
A transmissão será feita em inglês, com legendas disponíveis em árabe, 

bengali, francês, hindi, malaio, português, russo, sérvio, espanhol e urdu.  
Acesse o Link para realizar a inscrição em português e ter acesso a mais 

informações sobre o evento:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI9gBwkAcqt0RgVm2usmM716ofs
RwJHFNnMdxFt4vrrOhNw/viewform.  
 
CURSOS ON-LINE: “LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICAS EM SALA DE AULA”, 
“NAS TRAMAS DO TEXTO: CAMINHOS PARA REESCRITA” E “AVALIAÇÃO 
TEXTUAL” – INSCRIÇÕES ATÉ 19/04 
Público alvo: Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – Anos 
Finais e Ensino Médio. Professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
educadores que atuam em outras instâncias também podem participar se tiverem 
interesse no ensino da leitura.   
Duração: 

 Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula - Oito semanas.  

 Nas tramas do texto: caminhos para reescrita - Dez semanas.  

 Avaliação Textual - O curso será oferecido duas vezes ao ano, uma turma 
por semestre, e ficará aberto durante todo o semestre, exceto nos meses 
de janeiro, fevereiro e julho.  

Carga horária e certificação:  60 horas cada curso.  
Inscrição: A partir do dia 19/04 no site www.escrevendoofuturo.org.br.   

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para a PCNP Tamires  
tamires.falcao@educacao.sp.gov.br.  
 
 
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 deverão entrar em contato com a unidade escolar nos telefones 
2217.0188/2742.8523 e enviar proposta de trabalho, até o dia 09/04/2021, para o 
e-mail e002616a@educacao.sp.gov.br . 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI9gBwkAcqt0RgVm2usmM716ofsRwJHFNnMdxFt4vrrOhNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI9gBwkAcqt0RgVm2usmM716ofsRwJHFNnMdxFt4vrrOhNw/viewform
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
mailto:tamires.falcao@educacao.sp.gov.br
mailto:e002616a@educacao.sp.gov.br
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EE MISSIONÁRIO MANOEL DE MELO 
A Direção da E.E. Missionário Manoel de Melo informa que há vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais.  Os interessados deverão entrar em 
contato com a unidade escolar no telefone 2748-5811 e enviar proposta de 
trabalho para o e-mail e914812a@educacao.sp.gov.br.  
 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 

mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br

