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Boletim Informativo
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Região Leste 5

Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula – NRM
Lançamento do NCOM

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.

O Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, informa que hoje,
25/06/2015, é o último dia para

lançamento

de NCOM

(Não

comparecimento), para alunos com matrícula ativa e que nunca
frequentaram a Unidade Escolar e as mesmas perderam o prazo para o
respectivo lançamento.
Enfatiza-se a necessidade de todas as Escolas manterem o Sistema de
Cadastro de Alunos atualizado (informando baixas por transferência quando
houver mudança para a rede privada ou de Estado, lançando “Abandono” ou
“Não Comparecimento” nos casos que se aplicam) e incluindo todos os
alunos compatibilizados de acordo com as orientações deste Núcleo, uma
vez que a SEE está realizando o respectivo acompanhamento.
As inscrições para a EJA – 2º semestre permanecem abertas e todos os
inscritos devem ser cadastrados junto ao SCA – Sistema de Cadastro de
Alunos.
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 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA – CAF

Mural

Núcleo Compras e Serviços – NCS
Serviços de Apoio aos Alunos com Necessidades Especiais

Programa Acessa Escola
O pagamento da Bolsa Estágio
está vinculado ao envio mensal da
folha de frequência do mesmo,
uma vez que este CRH será o
responsável pelo apontamento da
frequência.
O CRH da D.E.R. Leste 5,
solicita o envio da folha de
frequência, devidamente preenchida e assinada, até 01/07/
2015, para Nilce ou Roberto.

(Escolas atendidas por Cuidador) – Prazos e Informações
1.

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 de Ensino Região Leste 5.
2.

Advertimos que o preenchimento do Relatório Mensal de Faltas, em

caso de ausência de cuidador, deverá ser indicado, no campo “Observações”,
a substituição por cuidador volante, caso tenha ocorrido.

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

Não se esqueça!!
Roseli Maria do Amaral Pechta
Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br

Núcleo de Obras e Manutenção Escolar - NOM

Licença sem Vencimentos
- Artigo 202

Acompanhamento diário do consumo de água
O NOM da D.E.R. Leste 5, lembra as equipes gestoras das escolas, que a

Está disponível no website do
Boletim Informativo, o comunicado do CGRH de 18/06/2015,
que traz instruções sobre a
Licença sem Vencimentos (Artigo
202). Confira!

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
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO - ESE
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Reposição de aulas relativa ao período de 13/03 a 12/06/15

A Equipe de Supervisão de Ensino da D.E.R. Leste 5, ressalta as instruções
referentes à reposição de aulas contidas nas mensagens 560 e 567/2015, de
acordo com o comunicado CGEB/CGRH de 23 de junho de 2015.
Pede-se que as equipes gestoras atentem a leitura para o trecho destacado
em vermelho e para as instruções no final do comunicado, referente às
planilhas enviadas.

COMUNICADO CGEB/CGRH DE 23 DE JUNHO DE 2015

Destinatário: Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de
Ensino, Diretores das Escolas Estaduais e Diretores dos Centros
de Recursos Humanos
Assunto: Reposição de aulas relativa ao período de 13/03 a
12/06/15, conforme estabelece as Instruções Conjuntas CGRH, de
16 e 19/06/15.
As Coordenadoras das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de
Recursos Humanos, considerando a importância que:
 A reposição das aulas não ministradas, no período de 13/03 a 12/06/15,
representa no processo de escolarização dos alunos de qualquer modalidade
de educação;
 O acompanhamento dessas atividades, quando subsidiadas por orientações
didático-pedagógicas que viabilizem o integral cumprimento da função
docente, representa no processo de aprendizagem dos alunos, solicitam das
autoridades em epígrafe, todo o empenho possível no processo de reposição
dos dias letivos e cargas horárias não cumpridos, cuidando que na elaboração
e execução dos planos de reposição, cada período de compensação viabilize o
efetivo cumprimento das respectivas atividades programadas, observadas as
seguintes orientações:
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1. A escola deverá dimensionar o número de dias e aulas não
trabalhados/ministrados e elaborar o Plano de Reposição com
início em junho e término, quando possível, ao final do primeiro
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semestre de 2015, ou, em novembro do ano em curso.
Possíveis períodos de reposição no 1º
semestre/2015
PERÍODO POSSÍVEL PARA COMPENSAÇÃO
JUNHO
JULHO
Dias letivos
05
20
Sábados-última
01
04
alternativa
TOTAL
06
24

2. Da reposição de Cursos Semestrais

- (ESTE ITEM REFERE-SE

EXCLUSIVAMENTE ÀS ESCOLAS COM EJA)
A fim de garantir aos alunos a apropriação dos conteúdos e habilidades,
correspondentes aos componentes curriculares de cada termo semestral
do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio -EJA, das aulas não
ministradas durante a ausência dos professores, esclarecemos que na
elaboração do Plano de Reposição, as equipes responsáveis atentem para
que:


Sejam priorizados, sempre que possível, os componentes curriculares

da base nacional comum, de forma a completar ao final do mês de julho as
atividades previstas para o 1º semestre de 2015;


Os conteúdos e as habilidades de cada componente curricular, com

descrição dos estudos e atividades a serem desenvolvidos pelos alunos
(presencial e/ou a distância), com base nos materiais didáticos utilizados
em sala de aula e demais recursos (vídeos do Programa EJA Mundo do
Trabalho - EF e do Programa Cultura é Currículo), possam dar suporte à
realização dos estudos e das pesquisas programadas, subsidiadas com
orientações e roteiros elaborados pelo respectivo professor da disciplina,
de forma a oportunizar ao aluno condições que lhe possibilitem ampliar e
aprofundar o conhecimento sobre o objeto de estudo;


A reposição possa ocorrer, além das aulas presenciais, por meio de

atividades ou projetos interdisciplinares, organizados por área de
conhecimento ou por componentes curriculares cujos conteúdos
contemplem habilidades e competências comuns. Essas atividades
poderão ser realizadas em domicílio e concorrerão para a reposição de
conteúdo do aluno, devendo, nesse caso, a unidade escolar:
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de professores, em caráter presencial,

para

atendimento a alunos que necessitem de orientações;


Cuidar para que o número de aulas repostas não exceda, por

projeto/atividade desenvolvida individualmente pelo aluno, a três aulas e;


Solicitar roteiro de estudo a ser elaborado pelo professor e executado
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individualmente pelo aluno, contendo os seguintes itens:



Nível de ensino (EJA - EF ou EJA - EM)



Nome do aluno / termo



Nome da disciplina



Conteúdos e habilidades previstas;



Data da ausência do professor;



Data da reposição da(s) aula(s)



Data da devolução da(s) atividade(s) pelo aluno



Carga horária compensada (número de horas aulas).

3. O docente que tenha apresentado falta descontável em seus
vencimentos/salários referente ao período de 13/03 a 12/06/2015, e, repuser
os dias e/ou aulas não ministradas, terá assegurada a compensação financeira
do desconto e o cancelamento, no prontuário funcional, das faltas
correspondentes, desde que venha a ministrar aulas do Plano de
Reposição ou em eventuais impedimentos de outro docente.
4. Caso o docente tenha comparecido à unidade escolar no período de 13/03
a 12/06/2015, mas os alunos não compareceram, e, ainda que a frequência
docente tenha sido registrada, o dia não foi considerado letivo, cabendo,
nesse contexto, a devida reposição da aula não ministrada.
5. O docente, que tenha se ausentado ao longo do período em questão, não
está obrigado a efetuar a respectiva reposição, mas se a pretender, deverá
comunicar, formalmente, ao(s) Diretor da(s) respectiva(s) unidade(s)
escolar(es), sua disponibilidade em repor os dias e/ou aulas não ministradas,
inclusive nas semanas de julho, bem como manifestar ciência de que caso
utilize parcial ou integralmente o período de 03 a 17/07 usufruirá a segunda
parcela de férias de 2015 ao término do ano letivo (vide modelo anexo - Será
enviado posteriormente).
6. Ao docente readaptado, professor coordenador, vice-diretor de escola,
diretor de escola e aos demais servidores não docentes que tenham registrado
ausências no citado período, poderão ser elaborados Planos Individuais de
Reposição de horas não trabalhadas, com vistas a assegurar o acompanha-
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mento das atividades de reposição de aulas dos docentes.
7. As faltas descontáveis cometidas por qualquer servidor, no período de
13/03 a 12/06/2015, serão objeto de devolução do valor descontado,
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mediante a efetiva:


Reposição de aulas, no caso de docentes;



Reposição de horas, nos demais servidores.

8. As aulas poderão ser repostas por docente que:
 Tenha participado do movimento de paralisação no período, para
reposição das próprias aulas ou das aulas de outro docente (quando suas
aulas já tiverem sido ministradas por eventual no período);
 Não tenha participado do movimento de paralisação, desde que não
tenha a carga horária máxima (receberá as aulas ministradas em caráter
eventual);
 Tenha participado do movimento de paralisação e posteriormente
tenha sido designado para função diversa exercida na Secretaria da
Educação.

9. As demais orientações relativas à digitação da reposição, quais sejam,
sistema, prazos, folha de pagamento, mês de referência e retirada das
faltas, serão encaminhadas pelo Centro de Frequência e Pagamento –
CEPAG/DEAPE da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos.

Atenciosamente
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH

Informações sobre as planilhas enviadas
As planilhas de reposição de aulas enviadas na mensagem 560/2015 devem
ser desconsideradas. Deve-se utilizar as planilhas enviadas na
mensagem 567/2015 ou as que estão no website do Boletim Informativo.

Marta Regina da Costa Aguiar
Dirigente Regional de Ensino
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
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CEL – MODELOS DE DOCUMENTOS

O NPE da D.E.R. Leste 5 encaminha, em anexo, os modelos
de

documentos

para

os

registros

das

atividades

desenvolvidas no Projeto Centro de Estudos de Línguas –
CEL, de acordo com a legislação em vigor:

 Ficha Individual do Aluno;
 Ficha de Matrícula;
 Histórico Escolar;
 Quadro Curricular;
 Atestado;
 Certificado;
 Calendário Escolar.

FECEESP 2015
FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DE SÃO PAULO
Informamos que iniciaremos este ano uma nova edição da Feira de Ciências das
Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP 2015). Poderão inscrever-se
estudantes

matriculados

do

9º

ano

do

Ensino

Fundamental à 2ª série do Ensino Médio de todas as
modalidades de ensino (Regular, Ensino Integral e
Educação de Jovens e Adultos) e professores das Escolas
Públicas Estaduais – respeitado o limite máximo de
composição: 3 estudantes e 1 professor por equipe.
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A FeCEESP é uma iniciativa de pré-iniciação científica que busca estimular os
estudantes e professores a desenvolverem investigações e pesquisas a partir da
Escola, fomentando a divulgação e a propagação do conhecimento das Ciências
da Natureza por meio de projetos originais. A Feira possui como foco a atuação
na formação dos estudantes nas metodologias de pesquisa e investigação
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científica. Com relação à metodologia e aos critérios para elaboração de
projetos, indicamos o site do APICE, para que sirva de fundamento para a
padronização dos materiais no período em que forem abertas as inscrições da
FeCEESP.
O cronograma da FeCEESP e o período de inscrições serão divulgados em
breve.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
USO E ENSINO DO SOROBAN ADAPTADO
PARA ALUNOS COM
O Centro de Atendimento Especializado – CAESP, por meio do Núcleo de
Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, convida os professores da rede
estadual paulista para participarem do Curso de Atualização - Uso e Ensino do
Soroban Adaptado para Alunos com Deficiência Visual.
O curso será certificado pela EFAP e será ministrado pela Professora Tania
Regina Resende, nas instalações do CAPE, no mês de julho de 2015, conforme
informações a seguir:
 Data: 20 a 24 de julho de 2015;
 Horário: 8h às 17h;
 Carga horária: 40h;
 Número de participantes: até 40 professores;
 Local: Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE;
 Endereço: Rua Pensilvânia, 115 (fundos) – Brooklin – São Paulo.
 Inscrições: realizadas por meio do preenchimento de formulário, até o dia 15
de julho de 2015, aqui.
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PLATAFORMA PROFESSOR ON-LINE
EJA ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
Solicitamos às equipes pedagógicas das Diretorias de Ensino e das escolas
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que intensifiquem, junto aos alunos da EJA - Ensino Fundamental - Anos
Finais, a divulgação da Plataforma Professor On-line, recurso que está
disponível no site do Programa EJA - Mundo do Trabalho.
A Plataforma, tem como objetivo oferecer aos alunos orientações de estudo
sobre dúvidas relativas a algum conteúdo e atividade do Caderno do
Estudante. Para acessar a ferramenta, o aluno deverá seguir as instruções
apresentadas neste vídeo: Tutorial Professor On-Line Parte I Primeiro
acesso do aluno.

PLATAFORMA GEEKIE LAB
Solicitamos que as Unidades Escolares divulguem este comunicado a todos
os alunos da 3ª série do Ensino Médio, o qual reitera os pontos de
atenção para acessar a plataforma Geekie LAB e informa a alteração do
prazo da primeira Avaliação Preditiva no Geekie LAB (Simulado ENEM).
o qual reitera os pontos de atenção para acessar a plataforma Geekie LAB e
informa a alteração do prazo da primeira Avaliação Preditiva no Geekie LAB
(Simulado ENEM).
1. Como acessar a plataforma Geekie LAB e participar do projeto Geekie+:
Para participar do Geekie+, todos os alunos e professores da 3ª série de
Ensino Médio devem acessar a plataforma Geekie LAB exclusivamente pelo
site da Secretaria Escolar Digital (SED)
Somente por meio da SED, alunos e professores da 3ª série de Ensino Médio
poderão usufruir dos benefícios propostos pelo projeto GEEKIE+. Não
utilizar outras formas de acesso como Google, Geekie
Games ou aplicativo. Após login na SED, clicar na opção Geekie LAB no
menu localizado na lateral esquerda da página inicial da SED, e informe os
dados solicitados para a criação de um usuário Geekie.
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Na sequência, você será direcionado automaticamente para a plataforma
Geekie LAB.
Informamos que, na última semana, foi identificada uma instabilidade nos
servidores da Secretaria, que tem afetado o acesso ao site da SED e demais
sistemas, como o Geekie LAB. Pedimos a sua compreensão enquanto a equipe
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da CIMA está trabalhando para solucionar rapidamente o problema. A
princípio, a solução deve ser implementada ao longo desta semana.
No caso de dúvidas para acessar a SED, favor entrar em contato com a Central
de

Atendimento

da

SEE-SP

por

meio

do

e-mail

infoeducacao@educacao.sp.gov.br ou do telefone 0800-770-0012. No caso
de dúvidas, sugestões ou críticas sobre o Geekie LAB, acesse a Central de
Suporte Geekie.
2. Data da primeira Avaliação Preditiva no Geekie LAB (Simulado ENEM)
Todos os alunos da 3ª Série do Ensino Médio devem finalizar a primeira
Avaliação Preditiva no Geekie LAB (Simulado ENEM) até 14 de agosto de
2015. Desta forma, todos os alunos poderão contar com o período de férias
para estudar na plataforma e finalizar o primeiro Simulado ENEM dentro do
prazo.
Contamos com a colaboração dos Professores e Equipes gestoras das escolas
para o sucesso do Projeto Geekie+, incentivando o estudo na plataforma
Geekie LAB dentro e fora do ambiente escolar até novembro de 2015.

SALA DE LEITURA
FORMAÇÃO PROFESSORES RESPONSÁVEIS
Dando continuidade à parceria com o Instituto Ayrton Senna integrada à
equipe de Língua Portuguesa e com o Currículo, apresentamos a seguir, a
proposta de trabalho para este ano, objetivando orientar a participação das
UE no programa e visando à formação pedagógica de professores
responsáveis pela Sala de Leitura.
Objetivos do Programa Sala de Leitura:
 Estimular a formação de jovens protagonistas, leitores e produtores
textuais;
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 Ampliar práticas pedagógicas dos professores, por meio de metodologias
integradoras, que favoreçam o desenvolvimento de competências pelos
alunos;
 Contribuir para que a sala de leitura seja caracterizada na escola como um
espaço de leitura, produção textual, aprendizagem e convívio para toda a
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comunidade escolar.
Proposta de trabalho em 2015:
Processo de adesão – Solicitamos que as escolas confirmem sua adesão ao
Programa, visando à formação do professor responsável pela Sala de Leitura
(somente para os professores designados) da sua unidade correspondente,
enviando via institucional um e-mail com os seguintes dados:
1 - Nome da escola;
2 - Nome do professor da Sala de Leitura;
3 -E-mail do professor da Sala de Leitura;
4 -O professor da Sala de Leitura já participou de formações anteriores
referentes ao programa do Instituto Ayrton Senna?
Atenção: Os dados acima devem ser enviados via e-mail institucional, aos
cuidados da equipe de Língua Portuguesa do NPE, até 26/06/2015,
impreterivelmente.
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É de fundamental importância que as UE em acordo com os professores
designados, responsáveis pelas Salas de Leitura, formalizem adesão a sua
formação para atuarem qualificadamente, nessas salas.
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Equipe de Lingua Portuguesa
DER Leste 5

MBA Gestão Empreendedora
Educação: 6ª Edição: 13º Encontro
Presencial
O 13º encontro presencial (EP) da 6ª edição do curso MBA Gestão
Empreendedora – Educação será em 24 de junho de 2015.
Conforme programação, nesse EP, durante a manhã, haverá a avaliação da
disciplina Avaliação e Qualidade na Educação (AVED) e, durante a tarde, a
abertura da disciplina Gestão Financeira (FIN).
Como já é do conhecimento de todos, o EP terá início às 8h30, na Escola
SENAI – Francisco Matarazzo, situada na Rua Correia de Andrade, 232 Brás - São Paulo - SP.
Período de férias
No período de 25 de junho a 29 de julho de 2015, os cursistas da 6ª edição
estarão de férias do curso, retornando em 30 de julho com as atividades web
referentes à disciplina FIN.
Agradecemos a sua participação no curso até aqui!

Informações sobre as inscrições do Curso
Todos Aprendem EAD
2ª Edição – 2015
No dia 1º de julho de 2015, estarão abertas as inscrições para a 2ª edição do
Curso Todos Aprendem EAD – 2015. Este curso tem o objetivo de formar
professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF) para o ensino na
diversidade, com o intuito de:
1. identificar os alunos com risco para transtornos funcionais de
aprendizagem (dislexia, discalculia e disgrafia);

Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Ensino – Região Leste 5

Página | 13

2. aplicar estratégias pedagógicas individualizadas para os alunos
identificados;
3. registrar e acompanhar o desempenho do aluno frente às intervenções
recomendadas.
O curso tem carga horária total de 90 horas, distribuída em três
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módulos. As atividades serão realizadas na modalidade a distância, por meio
do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Instituto ABCD (AVA-iABCD). As
atividades do curso terão início em 20 de julho de 2015 e término em 28 de
março de 2016.
Público-alvo
O curso será ofertado aos seguintes profissionais em exercício na SEE-SP,
conforme base da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos (CGRH) de
maio de 2015:
• Professor Educação Básica (PEB) I;
• PEB II em exercício no EF Anos Iniciais;
• Professor Coordenador (PC) do EF Anos Iniciais;
• Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico (PCNP) responsável pelo EF
Anos Iniciais;
• Profissionais do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI)
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).
Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas no período de 1º (a partir das 10h) a 7 de
julho de 2015.
Para realizar as inscrições, os profissionais interessados deverão:
1. Acessar o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/abcd;
2. Ter em mãos seus dados pessoais (nome completo, RG, CPF e e-mail
pessoal e ativo);
3. No canal “Inscrições”, assistir ao vídeo “Conhecendo o curso” por completo
e clicar no link de acesso ao formulário de inscrição, que será informado
durante vídeo;
a. Acessar o formulário de inscrição utilizando seu CPF como usuário e seu
RG como senha (ou senha utilizada nas ferramentas da Rede do Saber);
b. Ler atentamente o Termo de Aceite e, concordando com as regras
dispostas, clicar em “Aceito”;
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c. Preencher seus dados pessoais e profissionais e realizar sua inscrição,
conforme orientações constantes no formulário;
d. Atentar-se ao preenchimento do campo “E-mail”, de modo a informar um
e-mail pessoal, válido e ativo;
e. Tomar nota do protocolo de inscrição expedido pelo sistema.
Para mais informações, consultem o hotsite do curso.

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Encontrou um
erro no seu
Boletim
Informativo
Semanal? Tem
alguma sugestão?

JEESP - DEMANDAS RELACIONADAS À FASE
FINAL DA
ETAPA I DA CATEGORIA MIRIM

Tendo em vista a finalização das fases
Regionais da Etapa I da Categoria Mirim, e a
proximidade

das

férias

de

alunos

e

professores, informamos com antecedência
aos senhores Dirigentes Regionais de Ensino, PCNP e professores de
,

Entre em contato
através do e-mail:
delt5.pdds@outlook.com

Educação Física, bem como aos Coordenadores de Jogos de todas as
Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo, sobre as demandas
relacionadas à Fase Final de Etapa I e Fase Interetapas – Etapa IV da
categoria Mirim dos JEESP, a ser realizada no período de 06 a 16 de agosto
no município de Lins:
 Documento com esclarecimentos relacionados à Fase Final e Fase
Interetapas, prazos para entrega de Relações Nominais pelas DRE/SEE às

Sua participação é
muito
importante!

DREL/SELJ e amparo legal relativo à garantia dos direitos e obrigações dos
alunos participantes.
 Modelos de convocação e efetivo exercício;
 Modelo de “autorização do atleta”, que todos os alunos deverão levar para
a Fase Final, devidamente preenchida e assinada pelo responsável.
Destacamos que os alunos não poderão embarcar, viajar e nem competir,
sem a referida autorização.

Alerta-se sobre à urgência das providências e preenchimento dos
documentos solicitados, uma vez que o retorno às aulas, no mês de julho, se
dará bem próximo à data do início da referida Fase Final.
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CONCLUINTES DO PRONATEC

Boletim Informativo
Solicitamos especial atenção ao Comunicado

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

CGEB/DGREM e CIMA de 11.06.2015, que trata
de questões relativas à situação escolar de
estudantes concluintes de escolas particulares

Editorial

paulistas, beneficiários do Programa Bolsa - Formação do PRONATEC
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), a
procedimentos operacionais e a competências e fundamentação legal.

Coordenação

Salientamos que as escolas particulares devem publicar os referidos
concluintes no GDAE.

Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

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

Elaboração do textos
Margareth Sasaki
(Diretor I/NPE-LT5)

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