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CIRCULAR Nº 15 de 20/04/2021  

 

GABINETE 
COMUNICADO 
CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO 
INTEGRAL – 2021 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4 torna pública a abertura de 
inscrições e a realização do credenciamento emergencial para atuação em 
Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI das escolas estaduais do Programa 
Ensino Integral, conforme previsto no artigo 2º da Resolução SEDUC nº 84, de 
16-11-2020, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes após 
Processo de Credenciamento Anual. 
CLIQUE AQUI para acessar o Edital. 
CLIQUE AQUI para acessar a relação de vagas. 
 

  

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; 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/1_edital_de_credenciamento_emergencial_pei_-_19-04.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/2_vagas_disponiveis_-_pei_-19-04.pdf
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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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 DE VIDA ESCOLAR  
FECHAMENTO DE NOTAS E FREQUÊNCIA NO 1º BIMESTRE DE 2021 

Após o término do bimestre, os professores, terão até o dia 07 de maio, 
para lançar o fechamento de notas e frequência na SED. Por sua vez, as escolas 
têm até dia 28 de maio para fazer as correções e os lançamentos pendentes, 
que podem ser realizados pelos diretores de escola, vice-diretores e GOE. 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial – FECHAMENTO. 
  
MANUAL DE PROCEDIMENTOS - VIDA ESCOLA / 2020 

Disponibilizamos Manual de Procedimentos de Vida Escolar / 2020 para 
organização, e uniformização da escrituração escolar, no que se refere ao 
percurso escolar de todos os estudantes. 
CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Procedimento de Vida Escolar 
 
 
 

 

https://merendaemcasa.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/3_tutorial_fechamento_-_sed_-_lanamento_e_consulta_13_04_2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/4_manual_vida_escolar_-_2020_-_final.pdf
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 
FORMULÁRIOS – NOVO ENSINO MÉDIO 

Lembramos que a partir de 2021, ocorrerá a implementação gradual do 
currículo do Novo Ensino Médio, iniciando apenas pela 1ª série. O 
aprofundamento curricular irá acontecer na 2ª e na 3ª série, com a novidade 
de escolha do Itinerário Formativo pelos estudantes. 

Para contribuir com a escolha dos estudantes, a Secretaria da Educação 
está promovendo uma escuta em todas as turmas de 1ª série do Ensino Médio, 
através de formulário encaminhado para todas as escolas (que ofertam ensino 
médio). Os alunos da 1ª série do Ensino Médio devem participar até 10 de maio 
no preenchimento. 

A escola deverá formar os professores para que eles façam a escuta, 
apresentar de forma sucinta a nova arquitetura do Ensino Médio, apresentar o 
PPT com as principais informações, orientar que os estudantes respondam o 
questionário e acompanhar o preenchimento dos alunos. 

Em conjunto, os professores também deverão realizar o preenchimento 
do questionário “Seminário Novo Ensino Médio – Professores”, a respeito dos 
itinerários formativos e aprofundamento curricular. Os professores devem 
preencher até 23 de abril, preferencialmente em conjunto com seus pares nas 
mesmas áreas do conhecimento. 
 
ENTREGA DE BOLAS NAS UNIDADES ESCOLARES 

Como já é de conhecimento, a Secretaria da Educação irá distribuir 
546.856 bolas para a prática das modalidades de futebol, voleibol, basquete, 
handebol, tênis de mesa e iniciação esportiva (bolas de borracha). Os 
equipamentos esportivos, como as bolas, fazem parte do grupo de materiais 
pedagógicos necessários às aulas do componente curricular de Educação Física 
da área de linguagens e suas tecnologias. 

Neste momento, pedimos atenção das Escolas, pois as entregas se darão 
nas unidades escolares até dia 30/04. Assim que receberem, pedimos que 
preencham o formulário encaminhado em 08/04 para o e-mail da escola, até 
12h do dia 26/04. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o PCNP 
Anderson pelo telefone 2082-9758. 
 
COMPOSIÇÃO DE ACERVO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS – ENVIO DE NOVOS 
ACERVOS 

Tendo em vista a necessidade de atualizar os acervos técnicos e literários 
das escolas estaduais a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo fez a 
aquisição de novos acervos com a seguinte composição: 
 Processo de Indicação de Livros, formado pelos livros literários e técnicos 

provenientes das escolhas feitas pelos alunos e professores no 1º 



P á g i n a  | 4 

 

Processo de Indicação de Livros. Público-alvo: Escolas de Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e Ensino;  

 Étnico-raciais, formado pelos livros literários e técnicos. Público-alvo: 
Escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio. 

     O processo de distribuição dos acervos teve início em abril e será 
concluído até a primeira quinzena do mês de maio. Orientamos que as escolas 
que possuem Salas ou Ambientes de Leitura devem encaminhar o novo acervo 
para estes espaços. As que não possuírem podem, em momento oportuno, 
criar um ambiente de leitura. 
 
AUTOAVALIAÇÃO FORMATIVA - PREENCHIMENTO DAS RUBRICAS NA SED ATÉ 
21/04 

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. 

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, 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 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 21 de abril de 2021. 
O Tutorial pode ser acessado pelo link 
https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view  
 
AÇÃO DE BUSCA ATIVA DO CONVIVA E CONEXÃO SOLIDÁRIA – INSCRIÇÕES 
ATÉ 27/04 

A Ação de Busca Ativa do Conviva e Conexão Solidária, com o tema – Eu e 
meus estudos, convida a todos os Estudantes da Diretoria de Ensino Leste 4 a 
participar na criação de vídeos digitais de curta duração, destinados  à exibição 
em redes e mídias móveis e plataformas online.  

O tema será: “ONDE E COMO ESTOU ESTUDANDO”. 

https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view
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Para a participação das Escolas, basta o preenchimento do Termo de 
Adesão e da ciência do regulamento disponibilizado no site da Diretoria e 
encaminhado no e-mail institucional da escola. A inscrição/assinatura do Termo 
de Adesão dos participantes será de 16 a 27 de abril de 2021. 

Os trabalhos deverão ser encaminhados ao Núcleo Pedagógico em mídia 
digital no e-mail delt4npe@educacao.sp.gov.br, aos cuidados da PCNP de Arte 
– Viviane. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cartaz. 
 
DIVULGAÇÃO 
OLIMPÍADAS MATIFIC 2021 – INSCRIÇÕES ATÉ 23/04 

Participe das Olimpíadas Matific 2021 e mostre aos seus alunos como o 
mundo da Matemática pode ser divertido! As Olimpíadas Matific são uma 
competição online de matemática para alunos do Ensino Infantil e do Ensino 
Fundamental (do 1º ano até o 6º ano). A Matific, plataforma digital de 
aprendizagem de matemática, hospeda as Olimpíadas Matific para gerar 
engajamento sobre a educação matemática entre as crianças e comemorar 
suas conquistas.  

As Inscrições podem ser realizadas no site até 23 de abril de 2021. A 
participação é grátis. A rodada de treinos será de 26 de abril a 28 de abril. A 
competição oficial começa em 29 de abril e termina em 30 de abril. 

Os alunos podem acompanhar seu progresso em um ranking ao vivo a 
partir de 26 de abril em diante. O ranking será zerado no dia 28 de abril, à 
meia-noite, para estar pronto para a competição oficial. A referência de horário 
é o horário de Brasília. 

Para saber mais informações sobre a Olimpíada, acesse o site oficial 
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/matific-olympiad/. No mesmo, é 
possível encontrar todos os materiais de apoio e divulgação, assim como o 
registro das turmas e principais dúvidas. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Françoise pelo 
telefone 2082-9767. 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) – 
INSCRIÇÕES ATÉ 30/04 

Já se encontram em aberto às inscrições para a 16ª edição da OBMEP 
2021, até o dia 30 de abril. Em função da pandemia de COVID-19, a 16a OBMEP 
precisou ser reformulada para garantir que as provas da 1ª Fase sejam 
aplicadas com segurança. Seguem as principais informações quanto ao 
cronograma: 
 Entre 19 e 30/04, ocorrerá a reabertura das inscrições para a 16ª 

OBMEP. As escolas inscritas poderão editar as inscrições realizadas em 
(fevereiro/março de 2020), incluindo e excluindo alunos. As edições 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/5_busca_ativa_leste_4.jpeg
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/matific-olympiad/
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deverão ser realizadas na página restrita da escola (Login: INEP ou 
Código do MEC e Senha: cadastrada na inscrição em 2020). 

 Também entre 19 e 30/04, escolas não inscritas poderão realizar sua 
inscrição na 16ª OBMEP; 

 Em função da pandemia, a aplicação presencial da prova da 1ª Fase NÃO 
será obrigatória. A escola receberá no endereço institucional ou no 
endereço indicado na ficha de inscrição, o material da prova da 1ª Fase. 
Será enviada somente 1 (uma) prova de cada nível inscrito pela escola. 
Todo o material para aplicação e correção, incluindo a prova, também 
estará disponível em formato digital na página restrita da escola inscrita; 

 A escola inscrita terá um período para a realização da Prova da 1ª Fase 
(de 30 de junho a 03 de agosto de 2021). 
Para mais informações e inscrição, acesse o site 

http://www.obmep.org.br/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cronograma Público da 16ª OBMEP. 
 
OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS – INSCRIÇÕES ATÉ 02/08 

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) está com as inscrições abertas 
até o próximo dia 2 de agosto. Podem se inscrever os estudantes matriculados 
no ensino fundamental, a partir do 6º ano, da 1ª à 3ª série do ensino médio e 
estudantes da 4ª série do ensino técnico, bem como estudantes da Educação 
de Jovens e Adultos das séries ou anos citados acima. A prova online da 
primeira fase vai acontecer nos dias 5 e 6 de agosto. A segunda fase 100% 
online no dia 6 de setembro e a solenidade de premiação no dia 27 de outubro. 
Para mais informações e inscrição, acesse o site http://www.onciencias.org. 

 
OLIMPÍADA LANÇA CONTEÚDO NO APLICATIVO TELEGRAM: PÍLULAS 
PEDAGÓGICAS 

Você sabia que a Olimpíada de Língua Portuguesa agora tem canais no 
aplicativo Telegram? Para se aproximar dos professores e professoras durante 
o desenvolvimento do trabalho com suas turmas, as Pílulas pedagógicas serão 
enviadas todas as segundas-feiras trazendo dicas e reflexões sobre cada um 
dos 5 gêneros do concurso. Para saber como acessar o aplicativo Telegram, 
clique aqui (https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-
o-programa/artigo/2863/pilulas-pedagogicas-trazem-orientacoes-sobre-os-5-
generos-da-olimpiada). 

Se você já usa o aplicativo, acesse os canais de sua preferência nos links 
abaixo. Você pode participar de todos os canais ou apenas dos gêneros que 
esteja trabalhando com seus alunos. Para receber os conteúdos 
semanalmente, clique em “Entrar” na parte inferior da página 
(https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso).  

 

http://www.obmep.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/6_16_obmep_2021.pdf
http://www.onciencias.org/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2863/pilulas-pedagogicas-trazem-orientacoes-sobre-os-5-generos-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2863/pilulas-pedagogicas-trazem-orientacoes-sobre-os-5-generos-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2863/pilulas-pedagogicas-trazem-orientacoes-sobre-os-5-generos-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
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PERCURSO FORMATIVO: SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR 
Vamos falar sobre Saúde mental! O Conviva SP retornará com as lives às 

segundas-feiras, em novo formato. Terão também encontros mensais, com 
convidados especialistas e percursos formativos (através da EFAPE) que 
antecederão os 11 encontros previstos. Os percursos formativos podem ser 
encontrados no AVA-EFAPE pelo site: 
https://efape.educacao.sp.gov.br/solucoes/ 
 
 
OUTROS 
VAGAS DE 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 23/04/2021, 
para o e-mail e002616a@educacao.sp.gov.br . 
 
EE PROFª MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS  

A Direção da E.E. Prof.ª Maria de Lourdes Rosário Negreiros informa que 
há uma vaga para Professor Coordenador. Os interessados deverão entregar 
proposta de trabalho nos dias 22, 23, 26 e 27/04, no horário das 10h às 15h, 
com entrevista nos dias 28, 29 e 30/04. 
 
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 

https://efape.educacao.sp.gov.br/solucoes/
mailto:e002616a@educacao.sp.gov.br
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br

