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TECNOLOGIA – NIT

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.

Programa Acessa Escola – Atualização do sistema

Encontra-se em processo de finalização a atualização dos equipamentos
das salas do Programa Acessa Escola – Etapa Final, conforme divulgado
nas mensagens 616 e 656/2015. Para utilização do ambiente, teremos o
seguinte modo de desbloqueio dos computadores:
Alunos:
Usuário: Número do RA do aluno sem o dígito;
Senha: Os 4 últimos algarismos do RA;
Funcionários (Diretor, Vice, Coordenador e Professores)
Usuário: Número do CPF;
Senha: Os 4 últimos algarismos do CPF.
A estação servidor precisará permanecer ligada para que as estações dos
alunos sejam utilizadas.
Para dúvidas, entrar em contato com NIT.
Flávio Henrique Ricordi - Diretor I – NIT/LT5
delt5nit@educacao.gov.sp.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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Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula – NRM
A Secretaria da Educação com o intuito de oportunizar as vagas do período
diurno, para alunos que estudam no noturno e que no momento não
necessitam do referido turno, bem como as vagas das Escolas de Tempo

Mural

Integral; a S.E.E. tem encaminhado correspondência para alunos das escolas
do entorno para divulgação das vagas remanescentes e o site para inscrição.
O recebimento da correspondência ou do SMS não garante a vaga. O
interessado/responsável

deverá

realizar

a

inscrição

no

site

http://diurno.educacao.sp.gov.br e aguardar a confirmação do atendimento
(msg 644/2015).

Excepcionalmente nesta edição do Boletim
Informativo Semanal,
não haverá publicações
nesta seção.

Até a próxima!

Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.br
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

Comunicado – Secretaria da Fazenda

Transmitimos Comunicado do 2º Centro de Despesa Pessoal - CDPE-2-CAPSecretaria da Fazenda, para ciência e providências:
“Devido à ocorrência de pagamento indevido para servidores que
constavam em afastamento com prejuízo de vencimentos (artigo
202), solicitamos que além do lançamento do código de frequência
do BFE, seja acompanhado na próxima programação se surtiu
efeito e não surtindo, deverá ser providenciada uma PORTARIA
CAF com a informação, e enviada a este setor de pagamento para
providências.
Esclarecemos que apesar da digitação do afastamento no BFE ter
sido efetuada dentro do cronograma pela unidade, o sistema vem
apresentando falha no processamento da informação, e o
interessado continua recebendo seu pagamento indevidamente.
Quando a unidade toma conhecimento da situação e envia o
documento manual, o interessado já recebeu vários meses, por esse
motivo

solicitamos

que

sejam

acompanhados

na

próxima

programação”.
Informamos que em toda programação de pagamento DEVERÁ ser consultada
a opção PAPC, 008 – 11.2.1/11.3.1 e ainda Consulta na WEB - E-folha.
Roseli Maria do Amaral Pechta - Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br
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NÚCLEO PEDAGÓGICO - NPE

PROGRAMA SALA DE LEITURA

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

VIDEOCONFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA

A gestão da formação pedagógica dos responsáveis pelo Programa Sala de
Leitura na Diretoria de Ensino, bem como dos professores das Salas de Leitura,
passou a ser de responsabilidade da Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica e, nesse cenário, será continuada a parceria com o Instituto Ayrton
Senna de forma integrada com a equipe de Língua Portuguesa e com o
Currículo. Assim, seguem os próximos encaminhamentos:
Videoconferência:


Será realizada em 13 de agosto, das 11h às 12h30.



Assunto: formação inicial Programa Sala de Leitura 2015.



Objetivo geral: promover a compreensão das propostas pedagógicas

e materiais do Programa Sala de Leitura.


Público-alvo: Supervisores envolvidos com o programa, Professores

Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos de Língua Portuguesa e Professores
da Sala de Leitura (convidados pela Diretoria de Ensino).
Para que os profissionais envolvidos no Programa possam se preparar para
esta videoconferência de formação inicial, compartilhamos uma proposta de
estudo disponibilizada nos arquivos anexos.
Neste sentido, solicitamos atenção às orientações propostas junto aos
professores da Sala de Leitura que aderiram ao projeto “Formação do
Projeto Sala de Leitura -Instituto Ayrton Senna” - edição 2015 para
que possam assistir nos ambientes da Rede do Saber ou por streaming.
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CURSO SOBRE TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO E
MOBILIDADE PARA APOIAR PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE informa, para fins de
divulgação, que estão abertas as inscrições para o curso de Capacitação sobre
Técnicas de Orientação e Mobilidade para profissionais das áreas de Educação

Boletim Informativo

Física, Pedagogia e Auxiliares de Vida Escolar, visando apoiar pessoas com

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

deficiência.

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

,

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

O curso será dado pela AHIMSA - Associação Educacional para Múltipla
Deficiência, com o apoio da Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas com
Deficiência - SECADI/MEC.

II MOSTRA VIRTUAL
MEDIAÇÃO E LINGUAGEM
Segue em anexo, o folder e ficha de inscrição com todas as informações sobre datas
e horários. O curso é gratuito e terá carga horária de 40h.
Seguem documentos com orientações e cronograma para a II Mostra Virtual
Mediação e Linguagem.
É importante compartilhar com gestores e professores (todos), para que as ações
sejam incluídas no planejamento escolar para o segundo semestre deste ano
letivo.

Sua participação é
muito
importante!

É de fundamental importância que haja envolvimento efetivo dos professores de
Língua Portuguesa e responsáveis pela Sala de Leitura, para que desenvolvam o
projeto, estimulando o uso da tecnologia juntamente com o protagonismo do
aluno, trazendo de forma prazerosa o contato com a leitura de textos literários.
Colocamos como sugestão o trabalho com contos e poemas africanos.
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FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA
(FEBRACE)

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

A FEBRACE é um movimento nacional de estímulo à cultura científica, à
inovação e ao empreendedorismo na educação básica e técnica, e propicia a
aproximação entre escolas e cientistas, criando espaços de trocas de
experiências, de novas oportunidades e de ampliação das fronteiras do
conhecimento.

Editorial

Promovida e realizada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(USP), a mostra de projetos acontece anualmente e é considerada a maior
feira de ciências e engenharia do Brasil.
Em 2015 as inscrições serão feitas até 30 de outubro, podendo participar

Coordenação

alunos do 8° ou 9° Ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Para

Solange Teresa Galetti

realizar as inscrições, ou acessar mais informações, consulte o site do evento.

(Dirigente Regional de Ensino)

Para apoiar esse evento, solicitamos a colaboração no sentido de divulgar às
escolas as informações sobre a FEBRACE e incentivar a participação, que

Elaboração dos textos

deverá ser por adesão.

Margareth Sasaki
(Diretor I/NPE-LT5)

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

IX FEIRA DAS PROFISSÕES DA USP
CAPITAL - 2015

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/
Revisão/Publicação/
Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São
Paulo realiza anualmente a Feira das Profissões na Capital e no interior
durante o período de inscrição para o vestibular, sendo um dos maiores
eventos da Universidade.
O evento objetiva fornecer subsídios aos estudantes para que, com a ajuda de
seus familiares e professores, orientem-se na importante tarefa de optar por
uma carreira profissional. Nesse sentido, a cooperação entre a Secretaria
Estadual de Educação e a USP contribui para aproximar, incentivar e apoiar
a participação dos alunos da Escola Pública na Universidade, dando-lhes
acesso a informações relevantes, como por exemplo, as bolsas de

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

permanência estudantil, pedido de isenção da taxa do vestibular,
alojamentos, restaurantes, e pontos de cultura, como museus e bibliotecas.
Na capital, a IX Feira das Profissões da USP - 2015 ocorrerá nos dias 06,07 e
08 de agosto, das 09h às 17h no Parque Cientec, localizado na Avenida Miguel
Stéfano, nº 4.200, no bairro da Água Funda. O público-alvo compreende os
alunos do 3º ano do Ensino Médio. Maiores informações na página do evento.

