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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 16 de 28/04/2021  

 

GABINETE 
COMUNICADO 
REUNIÃO DE TRABALHO PRESENCIAL - ROTINA ADMINISTRATIVA 

O Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola das escolas 
abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho presencial, conforme segue:  
Assunto: ROTINA ADMINISTRATIVA 
Data: 29/04/2021 
Horário: 14h  
Público Alvo: Diretor de Escola  
Local: Anfiteatro Gênesis - Diretoria de Ensino Leste 4. 
 Ávila – Orlandi – Chibata – Joaquín – Valdir – Penna – Infante – Talarico – 

Fragoso – Zalina. 
 
II REUNIÃO DE TRABALHO - GRÊMIO ESTUDANTIL 

No dia 23/04/2021 ocorreu a II Reunião de Trabalho dos Articuladores 
dos Grêmios Estudantis das escolas da DE Leste 4. No intuito de subsidiá-los a 
inserir os devidos documentos no Sistema de Gestão do Grêmio Estudantil 
(SGGE), que está abrigado na Secretaria Escolar Digital (SED), enviamos-lhes os 
seguintes aportes:    
- Gravação da reunião de 23/04/2021 (disponível no e-mail institucional da 
Escola); 
- Pasta com os vídeos tutoriais sobre o Grêmio Estudantil: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cx3IuQooewJiVziUKutVGLM0ByN
fQDBo; 
-  PDF da apresentação da Orientação.  
CLIQUE AQUI para acessar a Apresentação da Orientação.  

Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a Equipe dos Colegiados da 
DE Leste 4 (Supervisora Emília da Silva e PCNP Renato Ubirajara Botão) 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cx3IuQooewJiVziUKutVGLM0ByNfQDBo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cx3IuQooewJiVziUKutVGLM0ByNfQDBo
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/2_reunio_de_trabalho_dos_articuladores_dos_grmios_de_leste-4_-_23_04_2021_.pdf
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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/.  
 
 
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. 
 
 
NÚCLEO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA 
SISTEMA EDUCACENSO - 2ª ETAPA - SITUAÇÃO DO ALUNO 

Informamos que o “Sistema Educacenso” está disponível para 
verificações e correções no período de: 22/04 a 04/05/21  

Reafirmamos a necessidade de verificar/corrigir todas as informações:  
 Rendimento/movimentação dos alunos;  
 Alunos admitidos após data base Censo Escolar 2020;  
 Relatórios Gerenciais;  
 Impressão do recibo do Encerramento o ano letivo. 

Esclarecemos que alunos com vínculo em outro estado e ativo em sua 
Unidade, favor encaminhar os seguintes documentos. 

 Declaração de Frequência; 
 Diário de Classe português ou matemática do mês de dezembro/2020; 
 RG ou Certidão de Nascimento do aluno. 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/2_tutorial_fechamento_-_sed_-_lanamento_e_consulta_13_04__2021.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/3_manual_vida_escolar_-_2020_-_final.pdf
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SISTEMA EDUCACENSO – ALTERAÇÃO DE GESTOR 
As escolas que tiveram alteração de Gestor deverão encaminhar e-mail 

para: delt4nrm@educacao.sp.gov.br solicitando a troca do usuário como 
segue: 
 Nome completo do Diretor atual: 
 RG: 
 CPF: 
 E-mail: 
 Nome da Escola: 
 Código CIE da escola: 

 
ABERTURA DO SISTEMA PARA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO 
RENDIMENTO FINAL 2020 DE TODAS AS REDES 

Lembramos que a opção para correção do lançamento do Rendimento 
Final / 2020, estará disponível no período de 22/04 a 30/04/2021.   

Solicitamos encaminhar as correções para o e-
mail: delt4nrm@educacao.sp.gov.br , contendo as seguintes informações:  
 Nome do aluno:  
 RA:  
 Classe/2020:  
 De:                Para: 
 Motivo:  

Observação: Solicitamos especial atenção no prazo estabelecido para o 
encaminhamento das correções, pois o sistema não ficará disponível 
novamente para tal lançamento. 
 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
AÇÃO DE BUSCA ATIVA CONVIVA E CONEXÃO SOLIDÁRIA – PRORROGADO 
ATÉ 05/05 

Disponibilizamos documentos para a participação da "Ação de Busca 
Ativa do Conviva e Conexão Solidária, com o tema – Eu e meus estudos”, assim 
como os Termos de Adesão e de Autorização do Uso de Imagem e o 
Regulamento para a produção de um vídeo no máximo de 60 segundos com o 
tema “ONDE E COMO ESTOU ESTUDANDO”. 
 Para a participação das Escolas, basta o preenchimento do Termo de 
Adesão e da ciência do regulamento. A inscrição/assinatura do Termo de 
Adesão dos participantes será até 05/05/2021. O envio dos vídeos com todas 
as descrições, deverão ser encaminhados até o dia 10/05/2021. 
 Os trabalhos previamente selecionados nas escolas deverão ser 
encaminhados ao Núcleo Pedagógico em mídia digital no e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br . 

mailto:delt4nrm@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4nrm@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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Obs.: Os participantes só poderão inscrever trabalhos de sua autoria, 
estando os Promotores (Núcleo Pedagógico da DE Leste 4) isentos de qualquer 
responsabilidade sobre a utilização indevida de todo ou qualquer bem de 
titularidade de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Adesão. 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Autorização de Uso de imagem. 
 
PNLD VISITA DE REPRESENTANTES DE EDITORAS E/OU DETENTORES DE 
DIREITOS AUTORAIS 

Há previsão de escolha dos objetos 2 e 3 do edital do PNLD 2021 para os 
meses de julho ou agosto. O cronograma oficial será divulgado futuramente.  

Caso representantes de editoras e/ou detentores de direitos autorais 
solicitem visitar escolas ou diretorias de ensino devemos ter em mente que a 
preservação da saúde de alunos, professores e servidores é prioridade 
incontroversa. Inexiste argumento que possa derribar. Devemos prezar com 
responsabilidade a saúde e a vida de nossa comunidade.  
 Por esse motivo, independente da fase que a cidade ou região esteja 
classificada caberá aos gestores das unidades escolares e administrativas 
avaliar a conveniência de autorizar tais visitas.  

Recordamos que o “Comunicado Externo Arins/SubSecretaria 2020 – nº 
48” de 18 de agosto de 2020, informou “(...) que devido à pandemia de Corona 
Vírus, todas as visitas às escolas da rede pública estadual e demais unidades 
administrativas pertencentes a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
estão suspensas. Fica restrita a entrada, presença e circulação de agentes 
externos nos espaços escolares durante o período de vigência do estado de 
calamidade pública no Estado de São Paulo aos profissionais devidamente 
lotados nas unidades e designados para o exercício de suas funções no local de 
trabalho.” 
 
GUIA DE SUGESTÕES PARA APOIO À APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES EM 
CONTEXTO DE REVEZAMENTO 

Disponibilizamos o Guia Ensino Híbrido no link 
https://drive.google.com/file/d/1DJgWZhImIRfZSCRmCpRBwab9w51ytoQC/view 

Esse documento apresenta sugestões para fortalecer a interação entre 
professores e estudantes durante o revezamento, em que alguns estudantes 
participam de aulas presenciais nas escolas e outros realizam atividades 
remotamente. Para facilitar a leitura, é apresentado em formato de "passo a 
passo". 

É essencial que seja trabalhado especialmente com os Diretores de 
escolas, Vice Diretores, Professores Coordenadores (PC) e Professores 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/4_-_busca_ativa_cartaz.png
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/5_-_regulamento_-_ao_de_busca_ativa_do_conviva_e_conexo_solidria__eu_e_meus_estudos_.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/6_-_termo_de_adeso_da_ao_de_busca_ativa_do_conviva_e_conexo_solidria__eu_e_meus_estudos_.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/04/7_-_termo_de_autorizao_-_uso_de_imagem_-_ao_de_busca_ativa_do_conviva_e_conexo_solidria__eu_e_meus_estudos_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DJgWZhImIRfZSCRmCpRBwab9w51ytoQC/view
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Coordenadores Gerais (PCG), responsáveis pela liderança pedagógica das 
escolas, para que apoiem os professores de cada escola visando garantir a 
aprendizagem de todos os estudantes. 
 
DIVULGAÇÃO 
WEBINÁRIO DA 7ª OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – DIA 28/04 

O segundo webinário da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa 
será dia 28 de abril, quarta-feira, às 17 horas (horário de Brasília). O evento on-
line responderá dúvidas dos participantes sobre as mudanças no formato do 
concurso e trará sugestões para as adaptações das atividades para o ensino 
remoto. A Transmissão ao vivo pelo Portal Escrevendo o Futuro / Facebook / 
YouTube, com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) 
Data: 28 de abril 
Horário: 17 horas. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe de Língua 
Portuguesa. 
 
XVII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA (OBB) – INSCRIÇÕES ATÉ 29/04 

Informamos que até o dia 29/04/2021, escolas públicas e privadas de 
todo o país podem se inscrever para que seus alunos do Ensino Médio 
participem da Olimpíada Brasileira de Biologia 2021. Realizada desde 2005 pelo 
Instituto Butantã, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e 
do Ministério da Educação, a OBB tem como objetivo revelar talentos da área, 
despertar o interesse pela matéria, aproximar a universidade da escola e 
promover o intercâmbio de ideias e experiências. 

A edição 2021 será inteiramente remodelada para se adequar ao cenário 
de pandemia da Covid-19. Haverá mudanças na forma de aplicação, na 
quantidade de provas, no número de ganhadores e até mesmo nas premiações.  

Dinâmica das provas: três provas em vez de duas, todas sem 
deslocamentos. 
• Fase 1: Prova em 30/4 
• Fase 2 A: Prova em 21/5 
• Fase 2 B: Prova em 18/6 

Para maiores informações e inscrições acesse o site  
https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/inscricoes-e-regulamentos. 
 
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 

https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/inscricoes-e-regulamentos
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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 
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; 

 A recomendação da Coordenação da Olimpíada é que as escolas evitem 
fazer a atualização ou inscrição na última hora, uma vez que é necessário 
preencher a ficha de inscrição com informações detalhadas, relacionadas 
à documentação da escola, à quantidade de alunos por cada nível de 
participação, à indicação de estudantes com necessidades especiais etc. 

 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/. Segue o link de um vídeo explicativo, produzido 
pela OBMEP, sobre a logística da 16ª Olimpíada deste ano e Instruções para 
Reabertura das Inscrições: https://youtu.be/1ZDFRsWyaAU  
 
CURSO FORMAÇÃO ONLINE DE PROFESSORES PARA A CONSTRUÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA E DA CULTURA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – INSCRIÇÕES ATÉ 
02/05 

Estão abertas as inscrições para o curso Formação online de professores 
para a construção da consciência e da cultura em Educação Ambiental. Quem 
poderá se inscrever? Os professores com o cargo de PEB II, que estiverem 
ministrando aulas no Ensino Fundamental – Anos Finais (do 6º ao 9º ano). 
Serão ofertadas 200 (duzentas) vagas, a serem preenchidas por ordem de 
inscrição. Após o preenchimento total destas, os excedentes farão parte de 
uma lista de espera, a ser administrada pelos responsáveis da ação. 
Importante: todos os servidores deverão estar com o cadastro ativo na SED 
(Secretaria Escolar Digital) durante o período das inscrições. 

As inscrições serão encerradas no dia 2 de maio de 2021. Para mais 
informações como regulamento e inscrição, acesse o novo site da EFAPE 
https://efape.educacao.sp.gov.br; 

http://www.obmep.org.br/
https://youtu.be/1ZDFRsWyaAU
https://efape.educacao.sp.gov.br/
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7ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 20/05   
 A partir do diálogo com professores(as) e gestores(as), a Olimpíada de 
Língua Portuguesa anuncia a ampliação do prazo das inscrições e adesões para 
o dia 20 de maio. A nova data atende à demanda das redes que ainda não 
iniciaram o ano letivo de 2021, permitindo que mais escolas participem do 
concurso.   
 As inscrições e adesões podem ser feitas na página do concurso. Veja 
também o tutorial de inscrição para professores, o tutorial de adesão para as 
redes de ensino e confira as respostas às dúvidas mais comuns sobre esta 
etapa.   
Inscrição:  
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso; 
Tutorial de inscrição: 
 https://www.youtube.com/watch?v=SBXIKRyXNao&feature=youtu.be; 
Tutorial de adesão: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4WqBvCtRcCE&feature=youtu.be; 
Respostas às dúvidas mais comuns: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-
programa/artigo/2866/tire-suas-duvidas-sobre-a-etapa-de-inscricao-e-adesao-
na-7-olimpiada-de-lingua-portuguesa. 
 
ISMART CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS – INSCRIÇÕES ATÉ 17/06 

O ISMART - Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos é 
uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é 
a oferta de bolsas de estudos em escolas da rede privada para alunos de alto 
potencial cognitivo, oriundos de camadas socioeconômicas menos favorecidas, 
mediante a implementação dos Projetos “Bolsa Talento,” Bolsa “Alicerce” e 
Ismart Online. 

O Projeto Alicerce tem como público-alvo alunos matriculados no 7º ano 
do Ensino Fundamental, que receberão uma bolsa integral para um curso 
preparatório de 2 anos (no contraturno do ensino regular), a fim de cursar o 
Ensino Médio em colégios privados. 

Projeto Ismart Online: serão selecionados alunos matriculados no 7º e 
9º anos do Ensino Fundamental para acesso à plataforma on-line de ensino, 
com conteúdo acadêmico e eventos presenciais formativos. Os participantes do 
projeto podem ainda ser indicados para outros programas de bolsas de estudo 
em instituições conveniadas. 

No Bolsa Talento, o público-alvo são os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental que cursarão o Ensino Médio em colégios particulares 
integralmente. O Instituto oferece bolsa de estudo integral, material didático, 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso
https://www.youtube.com/watch?v=SBXIKRyXNao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4WqBvCtRcCE&feature=youtu.be
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2866/tire-suas-duvidas-sobre-a-etapa-de-inscricao-e-adesao-na-7-olimpiada-de-lingua-portuguesa
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2866/tire-suas-duvidas-sobre-a-etapa-de-inscricao-e-adesao-na-7-olimpiada-de-lingua-portuguesa
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-programa/artigo/2866/tire-suas-duvidas-sobre-a-etapa-de-inscricao-e-adesao-na-7-olimpiada-de-lingua-portuguesa
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auxílio para transporte, lanche, além do pagamento da taxa de inscrição no 
vestibular. 

Solicitamos a divulgação do projeto junto aos estudantes e professores, 
bem como a indicação de um interlocutor, dentro do próprio site, até 
07/05/2021, para acompanhamento desta ação na escola, através do qual este 
interlocutor consegue verificar como estão os estudantes cadastrados. Este 
interlocutor pode ser do grupo gestor ou professor. 

As inscrições dos estudantes podem ser realizadas pelo site até 
17/06/2021. Para mais informações sobre os programas, acesse o site 
https://www.ismart.org.br/. 
 
 
OUTROS 
VAGAS DE PROFESSOR COORDENADOR 
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://www.ismart.org.br/
mailto:e914812a@educacao.sp.gov.br

