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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 14 de 14/04/2021  

 

GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO VIRTUAL 
BUSCA ATIVA E CONVIVA SP - DIRETOR DE ESCOLA 

O Dirigente Regional de Ensino convoca para Reunião de Trabalho Virtual 
sobre Busca Ativa e Conviva SP, conforme segue:  
Assunto: Busca Ativa e Conviva SP 
Data: 14/04/2021  
Horário: 14h  
Público Alvo: Diretor de Escola  
Local: TEAMS  
 
BUSCA ATIVA E CONVIVA SP - PROFESSOR COORDENADOR 

O Dirigente Regional de Ensino convoca para Reunião de Trabalho Virtual 
sobre Busca Ativa e Conviva SP, conforme segue:  
Assunto: Busca Ativa e Conviva SP 
Data: 16/04/2021  
Horário: 14h  
Público Alvo: Professor Coordenador  
Local: TEAMS  
 
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO ESCOLAR (PCAE) 
– INSCRIÇÕES DE 12/04 A 19/04 

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 
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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. 
 
ABERTURA DE EDITAL DE POC – INSCRIÇÕES DE 14/04 A 20/04/2021 – 08 
VAGAS 

O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Resolução Seduc 9, de 14-
01-2021, torna público cronograma de Processo Seletivo para 08 vagas de 
Professor Orientador de Convivência - POC, distribuídas igualmente entre as 
seguintes Unidades Escolares:  
E.E. Prof. Orestes Rosolia;  
E.E. Sapopemba;  
E.E. São João Evangelista;  
E.E. Prof. Sérgio da Silva Nobreza;  
E.E. Prof. Quintiliano José Sitrângulo;  
E.E. Prof. Victor Miguel Romano;  
E.E. Prof. João Camargo;  
E.E. Cidade Hiroshima.  
Inscrições: de 14/04/2021 até 20/04/2021  

Poderão se inscrever para as vagas de Professor Orientador de 
Convivência, os docentes Titulares de Cargo ou Ocupantes de Função-atividade, 
com a participação em processo seletivo conforme previsto no anexo II desta 
resolução. O docente contratado ou candidato à contratação nos termos da Lei 
Complementar 1.093, de 16-7-2009, não poderá atuar como Professor 
Orientador de Convivência.  
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 

 
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. 

 
  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/1_edital_pcae_abril_2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/2_edital_poc_abril_21.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
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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 nº 171/2021, 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 NCOM FORA DO PRAZO:  

O sistema está disponível para o lançamento do NCOM FORA DO PRAZO, 
porém o nome do aluno ficará registrado na lista; 

Os casos de NCOM lançado indevidamente, deverá ser realizada nova 
inscrição, compatibilização e matrícula novamente; 
Observação: Lembramos da importância do processo de busca ativa por parte 
da unidade escolar, antes do lançamento do registro de NCOM FORA DOS 
PRAZO e que os registros sejam feitos corretamente. 
 
RETOMADA DO PAGAMENTO DO PROGRAMA MERENDA EM CASA: 

A retomada do pagamento do Programa Merenda em Casa beneficia, 
agora, 920 mil estudantes da rede estadual de ensino, em vulnerabilidade, que 
passarão a receber R$ 55,00 por mês, cada aluno, para a compra de seu 
alimento em casa, a partir do dia 7 de abril. 
Confira o passo a passo para receber o benefício 
 
CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 – ALTERAÇÃO: 

Informamos que as últimas atualizações do calendário escolar 2021 
foram realizadas via banco de dados pela SEDUC.  

As alterações que as U.Es julguem necessário deverão ser realizadas 
manualmente.  

Lembramos que, a homologação do Calendário Escolar na plataforma 
SED é imprescindível para habilitar o Módulo Fechamento, que permitirá aos 
professores da rede estadual realizar o lançamento das notas e faltas 
bimestrais dos estudantes da rede estadual.  
 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
AAP 1º BIMESTRE/2021 DIGITAL – ATÉ 30/04 

Considerando o atual contexto e a importância de otimizarmos, sob a 
ótica da educação híbrida, a utilização de novas tecnologias como ferramentas 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
https://merendaemcasa.educacao.sp.gov.br/
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importantes no apoio às atividades escolares, informamos que será realizada, 
no âmbito do Programa de Recuperação e Aprofundamento da SEDUC, a 
Avaliação da Aprendizagem em Processo referente ao primeiro bimestre – AAP 
1/2021, em edição digital, após aplicação piloto na AAP 3/2020 (a primeira a 
usar esta tecnologia), pelas plataformas da SED – Secretaria Escolar Digital e do 
CAEd/UFJF – Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 

A AAP 1 conterá itens baseados nas habilidades essenciais do currículo, 
correspondentes ao primeiro bimestre, e nas habilidades que compõem os 
marcos de desenvolvimento (constantes na plataforma CAEd) que incluem 
habilidades do ano/série em curso e também de anos anteriores. Segue a 
composição das avaliações: 
 Prova de Língua Portuguesa – AAP 1 – destinada aos alunos do 1º ano do 

ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. 
 Prova de Matemática – AAP 1 - destinada aos alunos do 1º ano do ensino 

fundamental até a 3ª série do ensino médio. 
 Prova de Ciência Humanas – AAP 1 Intermediária – destinada aos alunos 

do 4º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, com 
itens da respectiva área, conforme etapa da escolaridade avaliada.  

 Prova de Ciências da Natureza – AAP 1 Intermediária – destinada aos 
alunos do 4º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, 
com itens da respectiva área, conforme etapa da escolaridade avaliada.  
O período previsto para aplicação da AAP 1 é de 12 a 30 de abril de 2021. 

As provas estarão disponíveis para realização pelos alunos na Plataforma CAEd, 
e poderão ser acessadas remotamente pelos estudantes ou, quando for o caso, 
acessadas nas unidades escolares para aqueles que precisarem, com apoio da 
equipe escolar, sempre seguindo as orientações e protocolos de segurança 
sanitária orientados à rede.  

Poderá ser encontrado o Tutorial utilizado na AAP 3/2020, relembrando 
os procedimentos para o acesso às provas na plataforma no Link: 
https://drive.google.com/file/d/1S0yL0bP84tyqB8hpRhR1oHkOpvCnimyR/view  
As provas do 1°, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental terão apoio de vídeo para 
aplicação, disponível também na Plataforma. 

Posteriormente ao processo de aplicação os dados e informações 
resultantes desta avaliação serão estatisticamente processados e 
disponibilizados na Plataforma CAEd, incluindo participação, desempenho por 
habilidades avaliadas (DE, escola, turma, aluno, prova) e orientações 
pedagógicas relativas às habilidades diagnosticadas como prioritárias, para 
apoio às ações pedagógicas junto aos estudantes.  
 

https://drive.google.com/file/d/1S0yL0bP84tyqB8hpRhR1oHkOpvCnimyR/view
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PRORROGAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RECOMENDADAS 
SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E LEI MARIA DA PENHA (LEI ESTADUAL 
Nº 16.926) 

Informamos que, em vista das alterações nos dias letivos por conta do 
Plano São Paulo, as atividades recomendadas sobre a Gravidez na Adolescência 
e sobre a Lei Maria da Penha, prevista para serem realizadas em fevereiro e 
março, poderão ser realizadas até o final do segundo bimestre. Maiores 
orientações estão nos Boletins DSG nº 04 e 05.  

Na segunda quinzena de maio, encaminharemos um formulário do 
Núcleo Pedagógico solicitando dados das escolas referente ao trabalho com 
esses dois temas (atividades realizadas, número de estudantes envolvidos, 
quantidade de aulas trabalhadas, disciplinas envolvidas, e outros dados). Essas 
informações serão repassadas à SEDUC para monitoramento do trabalho 
desenvolvido. 

Segue o link para acesso aos “Boletins Informativos DSG 04 e 05 (Edição 
Especial Lei Maria da Penha)”: 
Boletim DSG 04 
https://drive.google.com/file/d/19lwTwFaCJcRw1M1H7eWx5XeMzHwMCcFA/view 

Boletim DSG 05 
https://drive.google.com/drive/folders/1i-4ycBoLS_cjg3qDc1VlyM4GseX_gmfm. 

 
DIVULGAÇÃO 
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 
www.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. 
 
CONFERÊNCIA ANUAL DE SAÚDE PLANETÁRIA - DIAS 25/04 A 30/04   

O evento PHAM 2021, conhecido internacionalmente como a 2021 
Planetary Health Annual Meeting and Festival, acontecerá pela primeira vez 
fora do eixo Europa-Estados Unidos, entre os dias 25 a 30 de abril. Realizado de 
forma gratuita e virtual, é resultado de uma parceria da Universidade de São 
Paulo com a Planetary Health Alliance. Em sua quarta edição, terá o 
lançamento da Declaração São Paulo de Saúde Planetária. As inscrições estão 
abertas no site www.planetaryhealthannualmeeting.com. 
 Para mais informações, acesse o site 
http://www.iea.usp.br/noticias/conferencia-saude-planetaria-inscricoes. 

https://drive.google.com/file/d/19lwTwFaCJcRw1M1H7eWx5XeMzHwMCcFA/view
https://drive.google.com/drive/folders/1i-4ycBoLS_cjg3qDc1VlyM4GseX_gmfm
http://www.efape.educacao.sp.gov.br/
http://www.planetaryhealthannualmeeting.com/
http://www.iea.usp.br/noticias/conferencia-saude-planetaria-inscricoes
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CURSO ENSINO HÍBRIDO: PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – 2ª 
EDIÇÃO/2021 – INSCRIÇÕES ATÉ 19/06 

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. O(As) servidor(as) interessado(as) deverão acessar o 
site da EFAPE www.escoladeformacao.sp.gov.br. O curso tem 30 horas e está 
organizado em 3 módulos. Importante! Os professores da Rede Pública 
estadual de Ensino, que pretenderem utilizar o curso para atuar como 
Professor Orientador de Estudos (POE) e participar da alocação de aulas do 
Programa de Ampliação Híbrida, deverão manifestar interesse na SED e serem 
aprovados neste curso, conforme cronograma de oferta. As informações 
detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento e no site da EFAPE. 
Para a turma 2, o período de inscrições abrange entre 31/05/2021 e 
19/06/2021. 
 
ATPC E REUNIÕES DE TRABALHO DO 1º BIMESTRE 2021 

A EFAPE disponibilizou o Cronograma Integrado das ações formativas do 
1º Bimestre, relacionadas às ATPC e Formações do Programa de 
Aprofundamento, com foco nas Sequências Didáticas e de Atividades. 

O documento traz datas, horários, canais das transmissões, suas reprises 
e as pautas das formações desenvolvidas pela EFAPE, e outras informações 
importantes para apoiar os professores na implementação do Currículo, 2 / 2 
explorando temáticas referentes aos programas e projetos estratégicos da 
SEDUC-SP e no desenvolvimento das habilidades essenciais para que o 
estudante possa seguir sua trajetória escolar, garantindo o que deve aprender, 
bem como rever e recuperar os conhecimentos que não foram aprendidos. 
Confira no site, sempre que precisar, pelo link 
https://efape.educacao.sp.gov.br/cronograma-integrado/.  

 
 
 
OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES 
ZELADORIA 
EE PROFA. KIMAKO KAMADA KINOSHITA 
 A Direção da EE Profa. 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 . 
 
 
 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
https://efape.educacao.sp.gov.br/cronograma-integrado/
mailto:e909087a@educacao.sp.gov.br
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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 16/04/2021, 
para o e-mail e002616a@educacao.sp.gov.br . 
 
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:e002616a@educacao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br

