BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 1/nº 07 – 18 de junho de 2015

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
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.

GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula – NRM

Sistema de Cadastro de Alunos - SCA

O Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula da D.E.R. Leste 5, solicita às
U.E. a manutenção da atualização dos dados cadastrais dos alunos no SCA
(Sistema de Cadastro de Alunos), procedimento que é obrigatório, de acordo
com os termos da Resolução SE 20/2010.
Educação de Jovens e Adultos - Atendimento
O NRM da D.E.R. Leste 5, informa que os alunos inscritos a partir de junho
deste ano para a EJA – Educação de Jovens e Adultos, serão atendidos no 2º
semestre de 2015.

Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@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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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH

Mural

SED - Digitação Associação de Professor na Classe
Considerando o Comunicado Conjunto CGEB-CGRH de 8 de junho de 2015 e
a finalização da digitação das Matrizes Curriculares em 12/06/2015, o Centro

Estagiários do Acessa Escola
- Recesso
No website do Boletim
Informativo Semanal, está
disponível o comunicado do
CGRH, onde constam orientações sobre a frequência do
Estagiário do Ensino Médio
para o mês de julho/2015, para
ciência e providências.
Reposição de aulas Informações
Também está disponível no
website do Boletim Informativo Semanal,
a Instrução
Conjunta CGRH/CGEB, que
dispõe sobre procedimentos
referentes à reposição de dias
letivos e/ou aulas relativo ao
período de 13/03/2015 a
12/06/2015,
para
ampla
divulgação.
O CRH da D.E.R. Leste 5,
solicita às U.E, para aguardarem orientações sobre, digitação, ficha 100 e demais
assentamentos.
Confira!
Roseli Maria do Amaral Pechta
Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br

de Recursos Humanos da D.E.R. Leste 5, solicita aos GOE das Unidades
Escolares a conclusão da digitação de Associação de Professor na Classe,
dentro do possível.
Esclarece-se que será providenciado, o levantamento das aulas geradas pelos
cruzamentos das matrizes com o cadastro de alunos (Quadro Aulas), com vista
à definição das vagas a serem indicadas para o Concurso de Remoção de
Professor de Educação Básica II e Professor de Educação Básica II - Educação
Especial.
Informa-se, ainda, que a funcionalidade "Associação de Professor na Classe"
também se encontra disponível, sendo que, para visualizar a disciplina do
professor, faz-se necessário que a Matriz Curricular tenha sido finalizada e o
Quadro Aulas, gerado corretamente.
Qualquer dúvida, o GOE deverá dar um “print” na tela com a mensagem de
erro e entrar em contato com o CRH/LT5.

SED - Digitação Associação de Professor na Classe

No website do Boletim Informativo Semanal, está disponível o Comunicado
Conjunto UCRH/CAF 0002/2015, publicado no DOE de 07/03/2015, que
altera de 15 para 30 dias o período de auxilio doença para o
docente/funcionário contratado nos termos da LC 1093/2009-"CAT. O".
Esclarece-se que, o Contratado deverá apresentar o atestado médico na
Secretaria da Escola sede de controle de frequência, e o GOE/AOE deverá
adotar os procedimentos de Rotina para publicação e assentamentos.
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
Você tem realizado o acompanhamento das
turmas que aderiram ao projeto Aventuras
Currículo+? Compartilhe sua experiência! O
seu relato poderá fazer parte do acervo (clique aqui) e inspirar novas práticas
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de acompanhamento dos profissionais da Rede Estadual de São Paulo para a
implementação e gestão do projeto de recuperação com o uso das novas
tecnologias a serviço da aprendizagem. É a Rede conversando com a Rede. É
a Rede inspirando a Rede. Participe! Após a bem sucedida iniciativa Rede
Conversando com a Rede: Currículo+, com o recebimento de vídeos relatos de
professores da Rede contando sobre a experiência de utilizar o Currículo+ em
suas práticas, o projeto Currículo+ lança uma nova categoria: Rede
Conversando com a Rede - Aventuras Currículo+. Desta vez o objetivo é
compartilhar boas práticas e inspirar os profissionais da Rede Estadual para o
acompanhamento, a formação e a implementação in loco do projeto Aventuras
Currículo+. O esforço tem como foco o incentivo à produção de vídeos de até
1 minuto por profissionais da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que
acompanham a implementação do projeto Aventuras Currículo+ nas escolas
do Estado de Paulo.
Os vídeos deverão ser publicados nesta página, e o link do vídeo deverá ser
inserido neste endereço, para que seja avaliado de acordo com os critérios de
seleção da iniciativa. Apenas os vídeos que atenderem aos critérios de seleção
serão disponibilizados no canal de vídeos “Rede Conversando com a Rede –
Aventuras Currículo+”. A coleta de vídeos se encontra aberta para todos os
Profissionais atuantes na Unidade Escolar.
Quais são os critérios de seleção dos vídeos? A mensagem do vídeo, a ser
transmitida oralmente, deverá ter como foco o compartilhamento de uma
dica/sugestão de acompanhamento para a implementação do projeto
Aventuras Currículo+ na escola. Para que o vídeo seja selecionado, ele deverá
atender aos seguintes critérios:
1. Ser apresentado em linguagem clara, de acordo com a norma padrão da
Língua Portuguesa;
2. Estar isento de erros de funcionamento (exemplo: falha no áudio, imagens
distorcidas);
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3. Estar de acordo com a legislação em vigor, sem conteúdo que possa ser
considerado ilegal ou que incite ou favoreça práticas em desacordo com a
legislação;
4. Ter duração de até 1 minuto;
5. Ser publicado no Youtube – não serão aceitos vídeos em outros formatos.
Os vídeos enviados serão avaliados pela equipe do projeto Aventuras
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Currículo+ e àqueles que atenderem aos critérios de seleção, serão
disponibilizados na página do projeto.


Como faço para publicar um vídeo no Youtube?

É simples e rápido. As instruções podem ser acessadas aqui:


Há um formato específico que deve ser seguido para a filmagem?

Não há restrições quanto à forma, ambiente de gravação, utilização de
outros recursos digitais e participação de mais de uma pessoa no vídeo. O
mais importante é estar de acordo com os critérios de seleção indicados
acima. Assim, não há restrições para a criatividade, tampouco exigências
relacionadas à qualidade profissional da filmagem/edição de vídeo.


Alunos podem aparecer no vídeo?

Desde que a autorização de imagem seja concedida, sim. Neste caso, é
imprescindível que a(s) autorização(ões) seja(m) enviada(s), em versão
digitalizada, para o e-mail curriculomais@educacao.sp.gov.br.


O que eu, profissional da Rede, ganho ao participar?

A iniciativa é 100% voluntária e parte do princípio de que ninguém melhor
do que os próprios profissionais da Rede Estadual de Ensino para falar sobre
o processo de acompanhamento do projeto Aventuras Currículo+.
Por meio desse processo de aprendizagem entre pares, a iniciativa busca
aproximar os profissionais da Rede entre si para trocar boas práticas e
mensagens inspiradoras. Ao produzir e compartilhar o seu vídeo, você estará
contribuindo para a disseminação de boas práticas de acompanhamento,
formação

e

implementação

do

projeto

Aventuras

Currículo+,

e

consequentemente impactando a aprendizagem de vários alunos da Rede
Estadual de São Paulo. Participe! Vamos juntos!
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Curso Específico de Formação aos Ingressantes
Informações sobre as atividades do curso!
O Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas classes docentes do
Quadro do Magistério (Curso Específico de Formação) é parte integrante do
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Estágio Probatório, e tem como objetivo geral oferecer formação específica
sobre a estrutura da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP), além do Currículo Oficial do Estado de São Paulo aos professores
ingressantes aprovados no Concurso Público para Provimento de Cargo de
Professor Educação Básica II – SQC – II – QM de 2013, com vistas à
complementação de sua formação e à reflexão e ação de sua prática
profissional.
Atenção: A relação de professores ingressantes que deverão participar do
Curso Específico de Formação foi publicada no Diário Oficial do Estado de
São Paulo (DOE) em 30 de maio de 2015.
ENCONTRO PRESENCIAL
O EP dessa primeira etapa acontece de forma descentralizada desde o início
de maio de 2015, ou seja, cada Diretoria de Ensino Regional (DER) define a
data, o horário e o local de realização do EP. Em cada DER, há formadores
responsáveis por organizar, acompanhar e coordenar as atividades do EP.
Para visualizar os dados da turma de realização do EP em sua DER, você tem
à disposição a ferramenta “Consulta de Participação”, disponível no hotsite
do curso, www.escoladeformacao.sp.gov.br/ingressantes. Além disso, você
receberá, por e-mail, uma notificação automática sobre os dados da
enturmação.

ATIVIDADES A DISTÂNCIA
As atividades a distância serão autoinstrucionais, realizadas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP).
Você terá acesso ao conteúdo do Curso Específico de Formação aos
Ingressantes a partir de 10 de agosto de 2015, data de início do Módulo 1,
conforme cronograma disposto no Regulamento do Curso.
Neste momento, ao acessar o AVA-EFAP, você terá disponível os conteúdos
do “Conhecendo o AVA” e do “Conhecendo o Curso” para que se familiarize
com nosso ambiente.
Para mais informações, consulte o Regulamento disponível no hotsite do
curso.
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"Mapeamento das Ações de Educação
Ambiental das Escolas por Diretoria de
Ensino"
Em atendimento à demanda da SEE, estamos encaminhando o Roteiro –
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Mapeamento das Ações de Educação Ambiental das Escolas por
Diretoria de Ensino – 2015 para ser aplicado nas unidades escolares.
A intenção é que tenhamos um levantamento das ações de Educação
Ambiental desenvolvidas nas Unidades Escolares e também informações
importantes sobre a implementação da Educação Ambiental na rede
estadual, para a SEE.
Tais informações serão utilizadas para dar continuidade nas ações
locais

relacionadas

às

questões

ambientais,

possibilitando

o

acompanhamento e desenvolvimento de ações de uma Educação Ambiental
crítica, que realmente dê voz aos alunos e consiga aplicar seus conhecimentos
em prol de uma sociedade mais justa e ecologicamente mais responsável.
Para tanto, o roteiro está disponível no website do Boletim
Informativo, que deverá ser impresso, preenchido e devolvido à D.E.R, via
protocolo, A/C do Núcleo Pedagógico (Cláudia e Dulce) até dia

25/06/15.

Pesquisa Grêmios Estudantis
ATENÇÃO -

A Pesquisa sobre Grêmios Estudantis se encerra,

impreterivelmente, dia 19 de junho de 2015. Lembramos que as escolas
que não responderam devem providenciar a resposta (linkS abaixo)
atendendo o seguinte critério:

Direção da Unidade Escolar (1 por escola) – clique aqui.
Alunos representantes do grêmio (1 por escola): clique aqui.
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GEEKIE LAB
APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES PREDITIVAS
PARA OS ALUNOSDA 3º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Pública do Estado de São
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Paulo terão acesso, no Geekie LAB, a duas notas preditivas do ENEM ao
longo do ano, uma inicial e uma final. Com isso, os alunos conseguirão prever
como será o seu desempenho nesse exame.
Para tanto, sua escola deve se organizar da melhor maneira para garantir que
todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio realizem a avaliação preditiva
no Geekie LAB, conforme os cronogramas abaixo detalhados:
 Escolas do Programa Ensino Integral implantadas em 2012 e 2013: o
período para a primeira aplicação da Avaliação Preditiva no Geekie LAB já
começou, e deverá se realizar no período compreendido entre 27 de maio e
19 de junho de 2015 - comunicado nº 47/2015 – PEI;
 Para as demais escolas: A primeira aplicação da Avaliação
Preditiva no Geekie LAB deverá ocorrer no período compreendido entre
acontece entre os dias 08 de junho a 14 de agosto de 2015.
Confira as orientações para aplicação da avaliação preditiva junto à sua
escola e as tutorias do Geekie LAB, se encontram disponíveis aqui.
Outras dúvidas e materiais de formação poderão ser encontrados aqui.

As informações também se encontram disponíveis no portal do Currículo+.

VIDEOCONFERÊNCIA DA SÉRIE
“MEDIAÇÃO E LINGUAGEM”
A equipe de Língua Portuguesa informa que no próximo dia 25 de junho, das
11h às 12h30, será realizada mais uma videoconferência da série Mediação e
Linguagem, com a participação especial do Prof. Joaquim Dolz, docente da
Universidade de Genebra, Suíça.
A SEE, em parceria com o Portal Escrevendo o Futuro, traz o Prof. Dolz,
renomado especialista no ensino de línguas com base em gêneros textuais,
para uma conversa com os professores sobre o trabalho com leitura e escrita
no desenvolvimento do Currículo de Língua Portuguesa. A VC terá interação
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ao vivo via Rede do Saber e em transmissão por streaming, com
comunicação pelo e-mail: faleconosco@rededosaber.sp.gov.br
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PCNP de Língua Portuguesa, Professores Coordenadores, PEB II de
Língua Portuguesa, Professores de Sala de Leitura e todos os interessados
estão convidadíssimos!

I ENCONTRO MPSP E MEC
Editorial
O NPE da D.E.R. Leste 5, informa que nos dias 25 e 26 de junho será
realizado o I Encontro MPSP e MEC, no Auditório do CEAF / ESMP (Rua

Coordenação

Treze de Maio, 1259 – Bela Vista, São Paulo – próximo à estação

Solange Teresa Galetti

Brigadeiro do Metrô) onde serão abordados assuntos referentes a Gestão

(Dirigente Regional de Ensino)

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

Democrática nas Escolas e Educação Inclusiva.
As inscrições poderão ser realizadas diretamente na página da
Informamos que nos dias 25 e 26 de junho será realizado o I Encontro
MPSP e MEC, no Auditório do CEAF / ESMP (Rua Treze de Maio, 1259 –

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

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

Bela Vista, São Paulo – próximo à estação Brigadeiro do Metrô) onde serão
abordados assuntos referentes a Gestão Democrática nas Escolas e
Educação Inclusiva.
As inscrições poderão ser realizadas diretamente na página da Escola
Superior do Ministério Público de São Paulo.

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

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

Diagramação/Edição
Paulo Diego D’ Ovídio Silva

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Para conferir a
programação do evento, clique aqui.
Ressaltamos que por se tratar de um convite, as despesas e autorização
para participação no evento ficarão sob a responsabilidade dos
interessados.

(Executivo Público – AT/LT5)

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

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

