BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 1/nº 03 – 21 de maio de 2015

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA – CAF

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.

Núcleo Compras e Serviços – NCS
Processo de terceirização de limpeza em ambiente escolar

Para as U.E. inseridas no processo de terceirização de limpeza em Ambiente
Escolar, seguem algumas orientações:
•

Quaisquer ocorrências devem ser imediatamente comunicadas à

supervisora da Empresa Terceirizada, buscando a resolução do problema. Na
impossibilidade da resolução de tais ocorrências junto à empresa, a Escola
deverá comunicar o Gestor de contrato da Diretoria de Ensino Região Leste 5;
•

Não é permitido à Direção e aos demais funcionários da Unidade

solicitar aos funcionários da Empresa Terceirizada serviços que não lhes
competem, ou seja, que não estão previstos em contrato;
•

O Estabelecimento Escolar deve facilitar, por todos os meios, o

exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às instalações,
promovendo o bom entendimento entre seus servidores e empregados da
Contratada,

bem

como

destinar

local

para

guarda

dos

saneantes

domissanitários, materiais, equipamentos, vestiários com armários e
instalações sanitárias para uso dos empregados da Contratada;
•

Deverão ser fornecidos, pela Unidade escolar, materiais como papel

higiênico, sabonete e papel toalha, sendo indicados à Contratada, os locais
(ambientes) em que deverão ser distribuídos;
•
Sede da Diretoria Leste 5

Salientamos, ainda, a obrigatoriedade da elaboração mensal pelos

Diretores, fiscais do contrato em questão, entre os dias 25 a 30, das RAQS –
(Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços), cujo modelo encontra-se

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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anexado na mensagem nº 240/2015; o referido relatório deverá ser entregue à
encarregada da empresa. Ressaltamos que o objetivo dessa avaliação consiste

Mural

em definir, através dos conceitos Ótimo, Bom, Regular e Ruim, o desempenho
e a qualidade dos serviços prestados pela Contratada, servindo de fator para os
cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais.

CENSO ESCOLAR 2015

Ana Paula Valentin Telli- Diretor I/NCS-LT5
delt5ncs@educacao.sp.gov.br

Neste ano, o Censo Escolar 2015
terá como base o dia 27/05/2015.

Núcleo de Obras e Manutenção Escolar - NOM

Dessa forma, o sistema deverá
Acompanhamento diário do consumo de água

estar atualizado, o quanto antes,
para a correta migração de todos

Conforme publicado na edição nº 1 deste Boletim, lembramos os gestores das

os dados.

Unidades Escolares, a planilha de acompanhamento do consumo diário de
Soraia Salzano de Oliveira
(Diretor I/NRM-LT5)
delt5nrm@educacao.sp.gov.br

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.

Disponibilização dos
modelos de histórico
escolar
Nos próximos dias, estará
disponível no site da D.E.R.
Leste 5 o modelo de Histórico
Escolar recebido da diretamente S.E.E. Não Perca!
Para acessá-lo, navegue até a
página do Núcleo de Vida
Escolar e siga as instruções
que lá estarão.
Gláucia Machado da Silva
(Diretor I/NVE-LT5)
delt5nve@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

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR – CIE
Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia - NIT
Cota de toner - Projeto Aventuras Currículo +
Informamos que as escolas participantes do Projeto Aventuras Currículo +,
terão a cota de toner antecipada. A entrega dos cartuchos teve início em 13/05,
conforme consta na mensagem 439/2015.

continua...

A atualização remota das salas do Programa Acessa Escola que estão sem
estagiários, foi iniciada em 18/05. Após o término desse processo, as salas
estarão com os computadores desbloqueados (vide mensagem 452/2015, de
18/05).
Flávio Henrique Ricordi - Diretor I/NIT-LT5
delt5nit@educacao.sp.gov.br
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE

Mural
Programa Jovem Senador
Conselhos de Escola
Seguem as datas e locais dos
próximos

encontros

dos

Conselhos de Escola:
Dia 28/05:
2º encontro (2ª turma)

O “Programa Jovem Senador” é um projeto anual, que
proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas
públicas estaduais e do Distrito Federal, de até 19 anos,
conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do
Poder Legislativo no Brasil.

Horário: 18:30 as 22:30

Para participar, as instituições de ensino são convidadas a promover um

Local: E.E. André Ohl

concurso de redação interno entre os alunos com o tema “Participação

Endereço:

política: no parlamento, nas ruas e nas redes sociais” e enviar o

Av. Sapopemba, 3244 - Chácara

melhor texto à correspondente Diretoria de Ensino até 07 de agosto, a

Mafalda

qual selecionará uma redação e a enviará à Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo. A Secretaria selecionará três redações para representar o

Dia 01/06:

estado na etapa nacional.

1º encontro (3ª turma)

Os autores das 27 melhores redações – um por unidade da Federação – serão

Horário: 18:30 as 22:30

automaticamente selecionados para vivenciar, em Brasília, com todas as

Local: em definição.

despesas custeadas, o processo de discussão e elaboração das leis do país,
simulando a atuação dos Senadores da República. Outros prêmios também

Dia 18/06:
3º encontro (2ª turma)
Horário: 18:30 as 22:30
Local: E.E. Plínio Barreto

estão previstos para alunos e escolas.
O Senado Federal enviou um kit participação com material de divulgação via
correios para todas as escolas estaduais.

Endereço:

Solicitamos às UE que enviem o número total de alunos e professores

R. Siqueira Bueno, 2123 – Belenzi-

mobilizados e o total de redações recebidas, conforme descrito na ficha de

nho

inscrição (material distribuído via Correios para as escolas). Mais
informações podem ser obtidas no site do programa.
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Edição de 2015 abre inscrições no dia 25 e provas serão
realizadas em outubro
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 será realizado nos dias
24 e 25 de outubro. Medidas para reduzir a abstenção, ampliar a segurança
e dar mais tranquilidade aos participantes são os destaques do edital do
exame, que foi publicado na segunda-feira, 18. As inscrições, pela internet,
serão abertas às 10h, do dia 25 de maio e se estenderão até as 23h59
de 5 de junho próximo, pelo horário oficial de Brasília. O anúncio foi feito
quinta-feira, 14 de maio, pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro,
pelo secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, e pelo presidente do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Chico Soares.
Os candidatos isentos de taxa de inscrição que não comparecerem nos dois
dias de provas perderão o benefício para a próxima edição. O objetivo da
iniciativa é diminuir os índices de abstenção e, com isso, evitar desperdício
de dinheiro público. Na edição do ano passado, dos 8.721.946 inscritos,
2.494.477 faltaram aos dois dias de provas — abstenção de 28,6%.
Nos dois dias de exame, os portões nos locais de provas serão abertos às 12h
e fechados às 13h (horário de Brasília). A diferença em relação aos exames
anteriores é o início das provas, às 13h30. O tempo extra de meia hora será
usado para procedimentos de segurança, como revista eletrônica, e para dar
tempo a todos os presentes de entrar em sala e guardar os pertences. O
período total de duração das provas permanece em quatro horas e meia no
sábado e cinco horas e meia no domingo.
Especiais - Nesta edição também haverá melhorias no atendimento a
pessoas com visão monocular (que enxergam com apenas um dos olhos) e
com

discalculia

(dificuldade

ou

desabilidade

para

fazer

cálculos

matemáticos). Quem tem visão monocular pode pedir prova ampliada e em
braile, ledor e transcritor. Candidatos com discalculia podem pedir auxílio de
ledor e de transcritor.
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Oportunidades - A nota do Enem é usada como critério de acesso à
educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que
oferece vagas em 115 instituições públicas, e do Programa Universidade para
Todos (ProUni). Além disso, a participação na prova é requisito para receber
o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), participar do
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programa Ciência sem Fronteiras ou ingressar em vagas gratuitas dos cursos
técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação
Profissional e Tecnológica (Sisutec). Estudantes maiores de 18 anos podem
obter a certificação do ensino médio por meio do Enem.
Inscrição - Estão isentos da taxa de inscrição os concluintes do ensino médio
em 2015, matriculados em escolas da rede pública, além das pessoas que se
declararem carentes. Para os demais, o valor é de R$ 63. O pagamento deve
ser feito até às 21h59 (de Brasília), do dia 10 de junho. A confirmação
das inscrições será feita apenas pela página na internet (clique aqui para
acessá-la).
Confira, aqui, a apresentação do ministro.
Para mais informações, acesse: http://portal.inep.gov.br/enem

Pesquisa sobre o Grêmio Estudantil para
Diretorias de Ensino e Escolas

Com a intenção explícita de atualizarmos o status dos
Grêmios Estudantis e de conhecer como boas práticas
estão acontecendo em nossas escolas e diretorias de
ensino, mais especificamente com relação à participação
dos alunos nos assuntos escolares, a Secretaria da
Educação, por meio da CGEB, publica a partir de hoje
uma pesquisa sobre os Grêmios Estudantis.
Há um formulário específico para a escola (clique aqui para acessálo). Solicitamos que o preenchimento seja realizado até o dia 27 de maio.
Tal pesquisa

proporcionará o conhecimento das práticas das equipes

gremistas, ou de equipes que ainda não estão constituídas. Teremos, assim,
um canal eficaz de aproximação com alunos e gestores, assim como
de acompanhamento das ações realizadas.
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Contudo, vale ressaltar, que para aprimorar a comunicação com os alunos e
com as escolas, o Portal da Educação preparou uma pesquisa sobre os
grêmios estudantis em. Para acessá-la, clique aqui.
Por isso, é de extrema importância que os alunos gremistas sejam
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incentivados a responder ao questionário.

Curso à distância de Formação Continuada em

“CONSELHO ESCOLAR”

A Secretaria de Estado da Educação, por
meio da parceria com a Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR) e com a
Secretaria

de

Educação

Básica

do

Ministério da Educação oferecerá, em
agosto de 2015, o “Curso de Extensão a Distância Formação Continuada em
Conselhos Escolares” - Fase 1 e 2.
O curso tem por objetivo capacitar a rede de ensino estadual para qualificála em relação à gestão democrática nas escolas no que se refere à
implementação e ao fortalecimento do Conselho de Escola. A perspectiva
deste curso é a continuidade das ações de formação e se faz necessária para
que se alcance os resultados esperados ao cumprimento da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 14, que estabelece os princípios
da gestão democrática e a participação da comunidade escolar e local no
Conselho de Escola.
Serão ofertadas 80 vagas e poderão participar: Dirigentes, Supervisores de
Ensino, Diretores de setores, Diretores em geral, Diretores de escola e
Professores, sendo que os dois últimos devem ter o aval da Diretoria de
Ensino a qual sua escola está jurisdicionada, visto que cada Diretoria de
Ensino ficará responsável pelo acompanhamento destes cursistas.
Solicitamos que seja realizada ampla divulgação, pois é muito importante a
participação de todos, já que este curso possibilita aos cursistas acesso a
conhecimentos a respeito de Conselho Escolar, apoiando-os na construção
coletiva da proposta pedagógica da escola em consonância com a
democratização da sociedade.
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Aos interessados em participar, solicitamos que preencham a ficha de
matrícula com todos os dados completos e enviada para o e-mail
conselhoescolar.ufscar@gmail.com até o dia 29 de maio de 2015. Para saber
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mais informações sobre o curso, clique aqui.

ENTREGA DO MATERIAL DO
“SÃO PAULO FAZ ESCOLA”

O Núcleo Pedagógico da D.E.R. Leste 5, solicita especial atenção sobre a
previsão para agendamento das entregas dos materiais “São Paulo Faz
Escola” para a rede estadual e para os municípios conveniados.
1. No período de 25 a 29 de maio, a rede receberá e-mail da IMESP,
alertando sobre o período que as empresas de logística entrarão em contato
para agendar a entrega. Pede-se atenção quanto ao recebimento dos e-mails
com o remetente projetosee2015@imprensaoficial.com.br.
Por favor, verifiquem se o Anti-Spam ou Lixo Eletrônico de suas caixas de email estão desativadas ou autorizem o remetente citado acima. Se você
encontrar o referido e-mail, selecione a mensagem e clique em “Não é Spam”
ou em “Não é lixo eletrônico”. Isso ajudará as futuras mensagens chegarem à
sua Caixa de Entrada.
2. O agendamento acontecerá no período de 1º a 12 de junho, para entrega
do material didático-pedagógico: São Paulo Faz Escola.
3. Período previsto para entrega desses materiais nas escolas, diretorias e
municípios – 15 de junho a 31 de julho.

“Dia do Desafio 2015”
Dando continuidade às ações de sensibilização e
conscientização de toda a comunidade escolar com
relação aos inúmeros benefícios que a prática regular
da atividade física traz a todos, Informamos que no
próximo dia 27/05/15, ocorrerá o Dia do Desafio.
Solicitamos divulgação junto aos professores,

funcionários e alunos das
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Unidades Escolares sobre a importância na participação dessa atividade. As
Unidades Escolares deverão enviar antecipadamente, programação do seu Dia
do Desafio, planejada pelos Coordenadores Pedagógicos e professores, em
conjunto, impreterivelmente até 26/05/2015, para o e-mail institucional
desta Diretoria delt5@educacao.sp.gov.br – A/C da PCNP Sandra Azevedo.
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Boletim Informativo

Para que a participação seja válida, todos devem realizar no mínimo 15’ de
atividades físicas variadas, que tanto podem ser aquelas planejadas para as
aulas de Educação Física do dia (realizadas pelas turmas que tem essa
disciplina, no seu horário escolar, nesse dia), como também uma sessão
coletiva, promovida, por exemplo, no pátio da Escola, logo na entrada dos
períodos, principalmente Manhã e Tarde. Vale lembrar que essas práticas
deverão ser acompanhadas de uma contextualização, uma vez que o “Dia do
Desafio” é um momento de reflexão e celebração da importância da atividade
física para a saúde dos indivíduos, contemplando o Currículo de Educação
Física do Estado de São Paulo.
Para informações complementares, clique aqui.
Links dos formulários de inscrição
Capital:
https://docs.google.com/forms/d/1y8LTtuhndAngPC3ST5CwoZvXxqywh
UqcFAY79geVRm4/viewform
Interior/Grande São Paulo
https://docs.google.com/forms/d/1nWajgRMypp7mTxnqrWI_RfpNWiNV
3bhniSbj6O0Xmbk/viewform

Para esclarecer dúvidas sobre o preenchimento, entrar em contato com Mirna
Léia ou Rosângela Paiva, da equipe curricular de Educação Física CEFAF/CGEB/SEE nos telefones (11) 38660636 e (11) 38660638.
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Jogos Escolares do Estado de São Paulo

Boletim Informativo
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Os “Jogos Escolares do Estado de São Paulo”
Categoria

INFANTIL

-

Fase

D.E.,

terão

início

em 01/06/2015 e serão realizados na EE Oswaldo
Catalano, situada à R. Felipe Camarão, 350 - Tatuapé.

Editorial

Segue em anexo (clique nos nomes para acessar os
arquivos): Tabela de Jogos, Planilha de Transporte, Quadro de Pontuação,
Capa da Tabela e Avisos da Tabela. Qualquer dúvida, entrar em contato

Coordenação

com Sandra Azevedo - PCNP de Educação Física ou Alexander Lopes Coordenador de Jogos, pelo fone: 2602-1266.

Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Informações importantes

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

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



Os jogos da Categoria INFANTIL terão início em 01/06/2015 e

serão realizados na E.E. Oswaldo Catalano, situado à R. Felipe Camarão,
350 – Tatuapé;


A entrada de professores e alunos será feita pelo portão lateral,

após a entrada da secretaria da escola.

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

Professores leiam atentamente:

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)



Os professores deverão acompanhar seus alunos ao vestiário;



Ao chegar ao local de jogos e competições, apresentar,

imediatamente, a documentação à organização para conferência;


Os alunos deverão estar uniformizados;



Todos deverão manter a limpeza do local, pois não terão funcionários

suficientes para a realização da limpeza diária. Em especial, no caminho

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

do portão até o ginásio, é proibido jogar lixo;


Não será permitida a entrada de alunos/torcedores, pais e

amigos. Somente o professor responsável e os alunos que irão participar
dos jogos.

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

