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Boletim Informativo
Diretoria de Ensino
Região Leste 5

A Diretoria de Ensino Região Leste 5, inaugura o
seu Boletim Informativo,
ferramenta semanal que
auxiliará na comunicação
entre a Diretoria e suas
Unidades Escolares, trazendo orientações, notícias e
informações relacionadas
aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA – CAF
Núcleo Compras e Serviços - NCS
Serviços de Apoio aos Alunos com Necessidades Especiais
(Escolas atendidas por Cuidador) – Prazos e informações
Lembramos os gestores das Unidades Escolares, que a entrega do Relatório
Mensal do Co-gestor e do Relatório Mensal de faltas, deverá ser realizada
sempre no primeiro dia útil de cada mês, através do Protocolo da
Diretoria Leste 5.
Advertimos que o preenchimento do relatório mensal de faltas, em caso de
ausência de cuidador, deverá indicar no campo “Observações” a
substituição por cuidador volante, caso tenha ocorrido.
Ana Paula Valentin Telli- Diretor I/NCS-LT5
delt5ncs@educacao.sp.gov.br

Núcleo de Obras e Manutenção Escolar - NOM
Acompanhamento diário do consumo de água
Aos gestores das Unidades Escolares, reiteramos que a planilha de
acompanhamento do consumo diário de água deverá ser encaminhada no
primeiro dia útil de cada mês, para o NOM da D.E.R Leste 5, através
do seguinte endereço de e-mail: delt5nom@educacao.sp.gov.br.
A planilha encaminhada na mensagem 297/2015 possui em suas abas,
todos os meses até dezembro de 2015. As escolas que possuem zelador,
deverão solicitar aos mesmos, que façam o preenchimento aos sábados,
domingos e feriados, pois tais datas deverão também, ser preenchidas.
Danielle Aparecida Zaparoli- Diretor I/NOM-LT5
delt5nom@educacao.sp.gov.br

Sede da Diretoria Leste 5

Fale Conosco
Telefone (PABX): (11) 2602-1240 Correio Eletrônico: delt5@educacao.sp.gov.br
Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010
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Mural
PLANO DE GESTÃO QUADRIENAL
(2015-2018)

O Plano de Gestão Quadrienal 2015-2018,
deverá ser protocolado na Diretoria de
Ensino em duas vias, impreterivelmente até
o dia 29/05/2015, conforme instruções
da mensagem n° 395/2015. O modelo para
preenchimento do Plano, está disponível na
referida mensagem e no website deste
Boletim Informativo.

INSTRUÇÕES PARA ATUAÇÃO DE PROFESSORES
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula - NRM
Registro de Reclassificação – Primeiro Bimestre
O Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, reforça o contido nas
mensagens de números 402 e 407, que tratam respectivamente do
Cadastramento do Profissional Escolar em Sala de Aula e o preenchimento
do questionário - Link Censo Escolar 2015 até o próximo dia 15/05/2015.
É fundamental a atualização dos dados de formação dos docentes, e a
inserção de todos os profissionais escolares que estão em sala de aula, para
que possam participar de cursos oferecidos pelo MEC.
Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.br

AUXILIARES (PA) E PROFESSOR DE APOIO À
APRENDIZAGEM (PAA)
Estão disponíveis instruções para atuação do
Professor Auxiliar - PA (Resolução SE 73/2014)
e do professor de apoio à aprendizagem - PAA
(Resolução SE 71/2014).

Núcleo de Vida Escolar – NVE

Cada Unidade Escolar, deverá observar os

Entrega Atas de Resultados Finais

anexos e adotar as providências, em

Considerando o término do ano letivo de 2014, lembramos as escolas que

conformidade com o segmento de atuação das

ainda não o fizeram, que é fundamental a entrega das Atas de Resultados

mesmas.

Finais (2014) nesta Diretoria de Ensino, até o final deste mês.

Deverá, ainda, ser protocolado na D.E.R. Leste

Consta em nossos registros, que algumas unidades escolares ainda não

5, ofício acompanhado dos documentos

entregaram atas de anos anteriores, sendo necessária a entrega da referida

indicados nas instruções, em duas vias, para

documentação, na mesma data.

análise e homologação (Vide mensagem
419/2015).
Para acessar as instruções, clique nos links
abaixo:
Anos Iniciais - Ens. Fundamental 6º ano Ensino Fund. (7º ao 9º ano) e Médio

Gláucia Machado da Silva - Diretor I/NVE-LT5
delt5nve@educacao.sp.gov.br
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Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia - NIT

FDE – Protocolos de infraestrutura abertos
Informamos que a FDE, através de empresas prestadoras de serviços,
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contatará as escolas que possuem protocolos em aberto para execução de
infraestrutura física, lógica e elétrica.
Flávio Henrique Ricordi - Diretor I/NIT-LT5
delt5nit@educacao.sp.gov.br

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH
Núcleo de Administração de Pessoal - NAP
Designação de Gerente de Organização Escolar
O Centro de Recursos Humanos, informa que desde o dia 23/04/2015 foi
autorizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria da
Educação, a Designação de Gerente de Organização Escolar para as Unidades
Escolares que não tinham até 11/02/2015, AOE certificado. As solicitações
para designação podem ser feitas de imediato, porém, para formalizar o ato, é
necessário que o Diretor da Escola envie Ofício propondo a designação,
informando o número de alunos matriculados na unidade escolar e que o AOE
preencha as seguintes condições:
a) Ser ocupante de cargo ou de função atividade do QAE:
- Agente de Organização Escolar
- Secretário de Escola
- Assistente de Administração Escolar
b) Ter obtido a certificação ocupacional;
c) Ser portador de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
d)

Apresentar declaração de parentesco, em

Vinculante nº 13 – STJ.

cumprimento

à Súmula
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Termo de Anuência do Diretor de Escola onde o servidor tem o

cargo/função classificado.
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Substituição:
- O substituto deverá atender a todos os requisitos legais previstos no artigo
6º da Resolução SE 85/2012. No caso de substituição, o substituto somente
fará jus à Gratificação Pró-labore se o período for igual ou superior a 15 dias.
- Deverá ser elaborada a escala de substituição nos termos dos Artigos 80
a 83 da L.C. 180/78 e incluí-la no GDAE, para publicação.

Para acessar a lista de nomes dos candidatos certificados para a D.E.R.
Leste 5, clique aqui. está disponível na página “Boletim Semanal”, no
website desta Diretoria de Ensino, junto com o anúncio desta edição do
Boletim

Informa
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http://deleste5.educacao.sp.gov.br/Boletins/Rela%c3%a7%c3%a3o%20de%20candidatos%20certificados%20para%2
0o%20cargo%20de%20AOE.docxtivo.
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Roseli Pechta – Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br

NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE

RETIFICAÇÃO – CURSOS DA EVESP NO HISTÓRICO ESCOLAR

Retificação da Informação de 23-03-2015, contida no Boletim
Semanal CGEB, p.5.
Informamos às Unidades Escolares de sua região que os cursos oferecidos
aos alunos da rede estadual de ensino, certificados pela Escola Virtual de
Programas Educacionais (EVESP), criada Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica pelo Decreto nº 57.011/2011,
deverão ser registrados nos Históricos Escolares como enriquecimento
curricular, no campo: "Observação". No momento, os cursos oferecidos são:


Inglês Online (nível intermediário): para alunos de 8º e 9º anos do

Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular ou EJA;


LIBRAS Online: voltado para alunos com e sem deficiência auditiva, o

curso apresenta aulas virtual de LIBRAS; o objetivo do curso é, além de

Secretaria de Estado da Educação
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capacitar os alunos da rede
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estadual a se comunicarem nessa

língua, apresentar as especificidades da área da surdez e diminuir o preconceito em relação às diferenças linguísticas e
culturais, promovendo maior integração da comunidade surda à comunidade
escolar;
•

Defesa Civil - A Aventura: objetiva estimular

a mudança de cultura dos estudantes dos anos finais
do Ensino Fundamental, do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), da Rede Estadual de Ensino, quanto às ações de prevenção
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de riscos, bem como despertar a consciência de que os hábitos individuais
influenciam no ambiente coletivo;
•

Cursinho

Pré-Universitário

Online:

disponibiliza

objetos

de

aprendizagem capazes de auxiliar os alunos a construírem conhecimentos e a
aprofundarem competências, habilidades e conteúdos requeridos ao final da
Educação Básica, visando à ampliação de acesso de estudantes egressos do
Ensino Médio ao Ensino Superior.

CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU

Informamos que estão abertas as inscrições para a 7ª Edição do Concurso
de Desenho e Redação da Controladoria Geral da União – CGU,
cujo edital foi publicado no último dia 24. Com o tema “Pequenas Corrupções
– Diga não”, o objetivo da iniciativa é despertar nos estudantes o interesse
por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio
do incentivo à reflexão e ao debate desses temas nos ambientes educacionais.
As instituições e escolas públicas e privadas interessadas em participar devem
acessar o Portalzinho da Criança Cidadã – da CGU (clique aqui), onde
estão disponíveis o regulamento do concurso, a ficha de participação da
escola, a ficha de identificação do trabalho selecionado e os formulários de
realização dos trabalhos.
As escolas e os professores deverão desenvolver estratégias de sensibilização
e mobilização para debater o tema com os alunos. O trabalho submetido ao
concurso deve obrigatoriamente ser realizado em sala de aula; ser
confeccionado no formulário padrão, preenchido com todas as informações
solicitadas; abordar o tema “Pequenas corrupções – diga não”; ser realizado
individualmente; ser inédito e original. A redação deverá ter no mínimo 20 e
no máximo 30 linhas. A data limite para entrega dos trabalhos é 30 de
junho.

Secretaria de Estado da Educação
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Programa Jovens Embaixadores
Prêmio Construindo a Nação
15ª edição
“A vezdos
dos
Grêmios,
vezlançou,
dos Estudantes”
A Embaixada
Estados
Unidos noaBrasil
dia 28 de abril, a décima
quarta edição do Programa Jovens Embaixadores, intercâmbio
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estudantil de três semanas nos Estados Unidos. Alunos do ensino médio da
rede pública estadual interessados em saber como se tornar um Jovem
Embaixador devem acessar o site (clique aqui), para obter todas as
informações.
Solicitamos ampla divulgação nas escolas que oferecem o ensino médio.

A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o Instituto da
Cidadania Brasil, lança neste mês de abril a 15ª edição do Prêmio
Construindo a Nação, que contou, até o momento, com a participação de
8.160

escolas

em

26

Estados

e

Distrito

Federal

e

mobilizou

aproximadamente 6.528.000 estudantes das escolas públicas e privadas em
todas as modalidades de ensino.
A partir de 2015, o projeto privilegiará ações de protagonismo
desenvolvidas pelos estudantes, reunidos em agremiações ou não,
enfocando temas e práticas relacionadas às demandas sociais de sua
comunidade interna ou externa. O tema para este ano será: A Vez dos
Grêmios – A Vez dos Estudantes. Para obter
Informações sobre período de inscrição, organização
do projeto, forma da apresentação, período de
entrega, processo de escolha, prêmio e premiação,
clique aqui.

Videoconferências para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

Secretaria de Estado da Educação
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o

intuito

de

dar
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continuidade

às

ações

do

Programa Ler e Escrever e Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais, o Centro de Ensino Fundamental dos Anos
Iniciais informa as datas e temas das Videoconferências que serão realizadas:

Programa Ensino Integral nos Anos Iniciais e Anos
Iniciais do Ensino

06/05/2015
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13:00 – 15:00h

Fundamental: o ensino de Inglês*

* A Videoconferência sobre "O Ensino de Inglês" nos Anos Iniciais será
estendida às 56 Diretorias e às escolas com ensino de Inglês nos Anos Iniciais
(Early Bird).
As Videoconferências serão transmitidas via streaming, em link aberto, e
ficarão disponíveis, posteriormente, na Videoteca da Rede do Saber.

Videoconferências do Programa de Ensino
Integral dos Anos Iniciais

Com o intuito de dar continuidade às ações de formação do Programa de
Ensino Integral dos Anos Iniciais, o CEFAI informa as datas e temas das
videoconferências a serem realizadas:

06/05/2015
Programa Ensino Integral nos Anos Iniciais: O ensino de Inglês*
13:00 – 15:00h
08/05/2015
Programa Ensino Integral nos Anos Iniciais: Plano de Ação
13:00 – 17:00h

* A Videoconferência sobre “O Ensino de Inglês" será estendida às 56
Diretorias de Ensino e às escolas com ensino de Inglês nos Anos Iniciais
(Early Bird).
Nas Salas de Videoconferência deverão comparecer os PCNP dos Anos
Iniciais e os Supervisores responsáveis pelo acompanhamento do
Programa nas Diretorias de Ensino. Os Diretores, Vice-Diretores, PC, Peb

Secretaria de Estado da Educação
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I, Professores de Arte e de
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Educação

Física

deverão

assistir via streaming na escola. As Videoconferências ficarão disponíveis na Videoteca da Rede do Saber para serem
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utilizadas nas ATPC.

Escola de Tempo Integral
(2006)

A Equipe do Projeto Escola de Tempo Integral - ETI (modelo 2006), no
intuito de subsidiar os professores das ETI, em especial, os das unidades
escolares que fizeram opção em suas Matrizes Curriculares pela Oficina
Curricular Educação Fiscal/Financeira, apresenta algumas sugestões que
ajudarão no desenvolvimento de atividades relacionadas a ela. Para
acessar esses materiais, clique aqui.

PROGRAMA “DESCUBRA ORQUESTRA”
NA SALA SÃO PAULO
O Programa Descubra a Orquestra na Sala São Paulo atenderá, em 2015, os
professores da Capital e Grande São Paulo no seu curso de iniciação em
música. A Fundação OSESP subsidiará o transporte dos alunos aos Eventos
Didáticos, e os certificados dos professores cursistas serão homologados pela
EFAP, sem prejuízo para sua utilização na evolução funcional.
Solicita-se que, no caso de impedimento da escola atender ao agendamento,
o professor informe imediatamente o PCNP na D.E.R.

Diretoria de Ensino - Região Leste 5
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“PROGRAMA ENSINO INTEGRAL”
-PLATAFORMA GEEKIE-

A Secretaria da Educação, em parceria com a Geekie,
proporcionará a todos os alunos da 3º série do Ensino Médio uma
plataforma de aprendizagem adaptativa. Nesta plataforma, o aluno terá
acesso a um plano de estudo personalizado com conteúdo dinâmico, que
se adéqua à sua necessidade, potencializando seu aprendizado.
A Geekie é uma empresa brasileira pioneira em aprendizagem
adaptativa que usa ferramentas de análise de dados sofisticadas para
personalizar a educação e potencializar o aprendizado. Partindo da
premissa de que duas pessoas não aprendem da mesma forma, a Geekie
desenvolve tecnologias inovadoras para tratar informações sobre o
desempenho e perfil dos estudantes e com isso personalizar seu plano de
estudos, permitindo que cada um aprenda com o conteúdo e o formato
mais adequados ao seu perfil e assim desenvolva todo seu potencial de
aprendizagem.
Essa parceria é uma das estratégias de recuperação e reforço da
Secretaria de Educação articulada ao Projeto Currículo+, e visa colaborar
com o professor no processo de aprendizado dos alunos da 3ª série do
Ensino Médio, com foco na correção das defasagens individuais e
ajudando-os na preparação do ENEM.
Já iniciaram as atividades, no mês de abril, as escolas que
aderiram ao Programa Ensino Integral em 2012 e 2013. A plataforma
estará disponível aqui .
Está previsto, para 25 de maio, o início do uso desta ferramenta
para as demais escolas do Programa Ensino Integral e 13 escolas parciais
da rede paulista, na forma de piloto. Foi escolhida pelo CETEC – Centro
de Ensino e Tecnologia Educacional, uma escola por Diretoria de Ensino

Secretaria de Estado da Educação
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da Capital. A partir de

Página | 11
junho, todas as escolas de

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

Ensino Médio serão convidadas a participarem desta iniciativa.

PROGRAMA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA NAS ESCOLAS
MATERIAL DIDÁTICO
O Programa Educação Financeira nas Escolas é de âmbito nacional e está
validado pelo Decreto Federal nº 7.397 de 2010. Iniciou com um projeto
piloto, desenvolvido em alguns estados brasileiros, incluindo São Paulo,
entre 2009 e 2011, onde as escolas participantes estudaram e aplicaram
o material que ora está sendo entregue, diretamente pelo Ministério da
Educação, nas unidades escolares. Na época, o material foi bem acolhido
pela rede, por trazer temas e situações relacionadas ao cotidiano do
adolescente e do jovem, tais como cultura de consumo, sonhos, escolhas,
formas de poupar para atingir esses sonhos, além de conceitos que
introduzem o jovem no universo financeiro.
Não está sob a responsabilidade desta pasta a quantidade de
material que está chegando nas escolas. Contudo, os livros podem ser
distribuídos para os alunos do Ensino Médio e os temas citados podem
ser trabalhados de maneira interdisciplinar, articulados aos temas
desenvolvidos pelo Currículo.

– PNLD 2015 –
SISCORT OPERANTE

Segundo informações do FNDE - Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educação, a reserva técnica nacional está disponível
para todas as redes de ensino, na esfera municipal, estadual e federal.
Para ter acesso aos livros constantes deste estoque único, as escolas
devem fazer uso do SISCORT - Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica do PNLD, que

Secretaria de Estado da Educação
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está

operante

e
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disponível às secretarias de

educação e unidades escolares participantes do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático (para acessar
o Programa, clique aqui). Na primeira tela, o sistema exigirá os dados de
usuário e senha, fornecidos às escolas na Carta-Senha nº 01-A/2015COARE/CGPLI/DIRAE/FNDE/MEC, impressa em papel de cor verde.

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

O SISCORT é uma ferramenta gerencial que oferece às redes de

ensino

e ao FNDE a possibilidade de execução do programa, priorizando a
agilidade do remanejamento entre escolas, bem como registro e controle
dos atendimentos de reserva técnica. Essa ferramenta permite ao FNDE
controlar gerencialmente o estoque único correspondente à reserva
técnica nacional, possibilitando o levantamento da necessidade de
compra suplementar para abastecimento do estoque, padronização do
desfazimento e avaliação da situação da execução do programa pelas
redes de ensino, entre outras vantagens. Como a ferramenta está em
funcionamento, segundo o FNDE, não há outra alternativa para
requisição de livros da reserva técnica.
Em breve, o FNDE promoverá campanha de divulgação do
sistema, liberando na sua Plataforma, as informações e orientações
quanto ao seu funcionamento.

PROGRAMA
“ESCOLA SUSTENTÁVEL”
O Programa Escola Sustentável (versão 2014) está passando por
análise e correção realizados pela equipe responsável por Educação
Ambiental no MEC, conforme indicado nesta planilha (clique aqui para
acessá-las), que solicitamos que seja socializada para as 695 unidades
escolares participantes.
Significado das situações que constam da planilha:
•

Em correção: a escola precisa acessar o plano elaborado

na plataforma PDDE Interativo (clique aqui).
Na aba Plano Geral – Escola Sustentável – Visualizar Plano
Geral –

ícone Histórico e corrigir o que foi solicitado;
•

Análise MEC: ainda será visualizado pela equipe

responsável, podendo ser validado ou devolvido para correção;
•

Validado MEC: apto para pagamento dos recursos financeiros.

Diretoria de Ensino - Região Leste 5
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CONCURSO DE DESENHOS E POEMAS

“ÁGUA NOSSA DE TODO DIA”

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
por meio de sua Comissão Nacional de Direito Ambiental, divulga a
abertura do Concurso de Desenhos e Poemas intitulado “Água nossa de
todo dia”.
O referido concurso visa à conscientização do uso inteligente e
racional da água frente à escassez que diversas regiões do país vêm
enfrentando atualmente. É destinado a todos os alunos das Escolas de
Ensino Fundamental que tenham até 13 anos de idade, na seguinte
conformidade:
• Modalidade A: crianças de 05 a 07 anos;
• Modalidade B: crianças entre 08 e 10 anos;
• Modalidade C: adolescentes entre 11 e 13 anos.
Obs. Todas as faixas etárias podem escolher entre uma das duas
categorias: desenho ou poema.
Os desenhos e/ou poemas deverão ser recebidos até o dia 15 de
maio de 2015, pela Comissão
Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, no
endereço SAUS Quadra 5, Lote 1, Bloco M – CEP: 70070-939 – Brasília –
DF.
Maiores informações sobre Objetivos do Concurso, Critérios de
Apresentação dos trabalhos, Julgamento, Premiação, entre outras, estão
disponíveis no Edital do Concurso (clique aqui, para acessá-lo).
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VIDEOCONFERÊNCIAS DO
“CEFAI”
Com o intuito de orientar ações formativas nas Unidades Escolares e
Diretorias de Ensino, o Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais
realizou videoconferências, no mês de abril, que se encontram disponíveis
na videoteca da Rede do Saber.
•

24/04/2015 - Ensino Integral nos Anos Iniciais – Multiletramento:

Protótipos
•

28/04/2015 - Educação Matemática nos Anos Iniciais.

Informamos que este material que está sendo enviado poderá ser utilizado
somente em situações de formação, gestão e comunicação de servidores,
respeitando os direitos autorais da obra audiovisual, bem como os direitos
de personalidade das pessoas nelas envolvidas, nos termos da legislação
brasileira em vigor; sendo vedada a reedição, fragmentação, publicação,
veiculação comercial ou não, ou qualquer outro uso do material que não
esteja aqui expressamente descrito.
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Conselheiros Escolares
Cursos
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divisão das turmas das escolas

dos Cursos Para Conselheiros Escolares nos meses de abril/maio 2015, organizadas como segue

abaixo:

ESCOLAS
EE Dona Amélia de
Araújo
EE Beatriz do R. Bassi
Astorino
EE Profª Irene Ribeiro

1ª Turma
LOCAL
1º Encontro - EE Profª Irene
Ribeiro
2º Encontro - EE Cel. Pedro
Árbues
3º Encontro - EE Cel. Pedro
3ª TURMAÁrbues

EE Jaime
ESCOLAS
Cortesão
EE
Profª
Julia
A.
EE Prof.ª AracyAmália
L. da Veiga
Antunes
Ravache
EE Cel. Pedro Árbues
EE Salvador
Rocco
EE Caramuru

EE Eduardo Carlos Pereira
EE Brigadeiro Eduardo
ESCOLAS
Gomes
EE André
Ohl Maia
EE Maria
Prestes
EE Profº
André Izar
Xavier
EE Nagib
Gallicho
EE Prof.º
Teodoro de
EE Profª Anna
Teixeira P.
Moraes
Zacharias
EE
ProfºClemente
Wolny de
EE
Prof.º
Carvalho
Ramos
Quáglio

LOCAL
1º Encontro - a ser
definido
2º Encontro - a ser
definido
3º Encontro - a ser
definido

2ª Turma
LOCAL
1º Encontro – EE Profº
Mario Marques De Oliveira

2º Encontro - a ser definido
3º Encontro - a ser definido

EE Dr. Joy Arruda
EE Prof.º Mario Marques
de Oliveira
EE Prof.º Paulo Monte

DATA
01/04/2015
29/04/2015
13/05/2015

DATA
--------------------------------------DATA
06/05/2015

---------------------------

Curso Oficinas Virtuais Currículo+
Serrat

EE Plínio Barreto

1ª Edição – 2015
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O curso Oficinas Virtuais Currículo+ 2015 - 1ª Edição é uma iniciativa
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relacionada ao eixo de “Apoio e Formação aos Professores” para o Projeto
Currículo+.
Objetivos do curso
Os objetivos desta 1ª edição de 2015 visam possibilitar aos cursistas:


A compreensão dos desafios e das possibilidades que as novas

tecnologias trazem para a educação, em especial no que tange à Plataforma
Currículo+;


O entendimento do que é um objeto digital de aprendizagem;



A compreensão de como funciona a Plataforma Currículo+, bem como

seu escopo de possibilidades;
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aquisição

de conhecimentos teóricos e

práticos para a incorporação da Plataforma Currículo+ em sua prática profissional de forma inovadora
e, no caso dos professores atualmente em exercício em sala de aula, integrada
ao seu planejamento didático.
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As

inscrições

foram

prorrogadas

e

devem

ser

realizadas,

impreterivelmente, até às 23h59 do dia 07 de maio de 2015 (quintafeira).

Para realizar a sua inscrição, acesse o canal Inscrições.

Editorial
Para maiores informações acesse o site:
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7056

Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Marta Regina da Costa Aguiar
(Dirigente Regional de Ensino em
exercício)

Elaboração de texto
Margareth Sasaki
(Diretor I/NPE-LT5)

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos
(Diretor II/CIE-LT5)

Vera Lúcia Quinalia Solonca
(Diretor II/CAF-LT5)

Diagramação/Edição
Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Margareth Sasaki – Diretor I/NPE-LT5
delt5npe@educacao.sp.gov.br

