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GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Boletim Informativo
Orientações Gerais

Diretoria de Ensino
Região Leste 5

Na reunião de GOEs realizada em 12/08/2015, foram tratados assuntos
pertinentes a Matrícula Antecipada 2016, entre outros.

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.

Novas orientações foram passadas, atentando sempre sobre a
responsabilidade de cada servidor de acordo com seu cargo/função.
Devemos nos apropriar das inovações previstas nas Legislações para que
o processo ocorra de forma adequada.

Sônia Regina Proença dos Anjos – Diretor Técnico II/CIE-LT5
delt5cie@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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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH

Processo de Promoção / 2015 Quadro de Apoio Escolar - QAE
Edital de Abertura de Inscrição para Prova

Mural

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da
Secretaria de Estado da Educação, nos termos da Lei Complementar 1.144,
de 11-07-2011, regulamentada pelo Decreto 58.648, de 03-12-2012, torna
pública a abertura de inscrição para prova - Processo de Promoção, dos

Matrícula Antecipada
2016

integrantes do Quadro de Apoio Escolar, mediante as condições
estabelecidas nas Instruções Especiais, parte integrante do edital, disponível
do site do Boletim Informativo.

O CIE da D.E.R. Leste 5,
adverte que é de grande
importância o acompanhamento do cronograma da
Matrícula Antecipada 2016, no
decorrer do 2º semestre, bem
como de todas as fases previstas na legislação, conforme
instruções contidas na mensagem 690/2015.

Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente
de Organização Escolar/2015

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD
da Diretoria de Ensino - Região Leste 5, com fundamento no inciso X do
artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei
Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo
Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a Autorização
Governamental publicada no Diário Oficial de 26 de junho de 2015, torna
pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado de Prova/Títulos, em
caráter excepcional, para contratação de servidores para exercerem como
temporário e em jornada completa de trabalho, a função de Agente de
Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da
Educação. O edital está disponível no site do Boletim Informativo.

Roseli Maria do Amaral Pechta - Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO
PNLD 2016
O período de escolha e digitação dos livros didáticos do
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD destinados
aos alunos e professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (1° ao 5°ano), para o triênio de 2016 a 2018,
está previsto para a 2ª quinzena de agosto de 2015.
O Guia de Livros Didáticos do PNLD 2016, com os títulos
e resenhas dos livros aprovados pelo MEC e passíveis de indicação pelos
professores, tem divulgação prevista, pelo FNDE, para o dia 12 de agosto, na
versão digital, na página do FNDE. Quanto à carta-senha/amarela, com os dados
para acesso ao sistema de escolha dos livros, será encaminhada pelo FNDE na
semana que antecede o período de escolha.
Assim que obtivermos informações precisas sobre datas, Guia, distribuição de
carta-senha, entre outras, divulgaremos no Portal da Secretaria da Educação
(Programas e Projetos > Programas de Livros > Acesse o site > PNLD
2016, que já dispõe do link “Fale Conosco”, para os questionamentos
que desejarem).
Informamos, também, que será realizada uma Videoconferência no dia 18 de
agosto, das 9h às 11h30, que poderá ser acompanhada por streaming, na página
da Rede do Saber, pelos PC, professores dos Anos Inicias e demais envolvidos
no processo de escolha do PNLD 2016.

FUNDAÇÃO JAPÃO – CONCURSO DE
DESENHOS 2015
A Fundação Japão está realizando o “Concurso de Desenhos”, que tem como
objetivo o incentivo e a integração dos alunos dos cursos de língua japonesa dos
Centros de Estudo de Línguas – CEL, através de desenhos. O regulamento e
demais anexos estão disponíveis no Site do Boletim Informativo. Solicitamos
especial atenção, principalmente com relação ao item 7 que trata dos critérios
de avaliação.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Fundação Japão, por meio do
telefone (11) 3141-0110, ramal 37.
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PROJETO AFREAKA
O Projeto Afreaka convida os professores da rede
pública estadual a participarem da Oficina de
Formação “A África nas escolas, uma abordagem sem
estereótipos”. O objetivo é reunir professores e a comunidade, para que o
material possa ser apresentado e discutido, articulando os conteúdos
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Encontrou um
erro no seu
Boletim
Informativo
Semanal? Tem
alguma sugestão?

produzidos pelo Afreaka aos conteúdos curriculares da educação básica. Para
isso, os participantes receberão um livro didático digital com material educativo
inédito, que junta a força da informação e da imagem artística para combinar o
didático ao lúdico para a aplicação das Leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008.
O projeto, contemplado pelo edital PROAC, é uma promoção da Secretaria de
Estado da Cultura, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da
Coordenadoria de Assuntos Comunitários da Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários da Unicamp. Serão 6 da mesma oficina, que ocorrerão
nos seguintes locais e horários:
- São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 03/11/2015 (terça-feira) - das 19h às

,

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

23h;
- São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 05/11/2015 (quinta-feira) - das 13h
às 17h;
- São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 10/11/2015 (terça-feira) - das 08h
às 12h;
- Campinas, Unicamp (Centro de Convenções) - 27/11/2015 (sexta-feira) - das
08h30 às 12h30;
- Campinas, Unicamp (Centro de Convenções) - 27/11/2015 (sexta-feira) - das

Sua participação é
muito
importante!

13h30 às 17h30;
- São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade - 28/11/2015 (sábado) - das 08h às
12h.
Cada inscrito deve escolher apenas um horário, já que o tema da oficina será o
mesmo. Para as oficinas de São Paulo, na Biblioteca
Mário de Andrade, são 125 vagas para professores e 50 vagas para o público
geral. Para as oficinas de Campinas, na Unicamp, são 240 vagas para
professores e 100 para o público geral.
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As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Aqueles que se
inscreverem depois da lotação, receberão um e-mail informando a posição na
lista de espera. Para fazer sua inscrição, preencha o formulário aqui.
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Editorial

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail cultura@afreaka.com.br
ou pelo telefone 11-3676-0583, ou ainda, pela página do Projeto.

PROGRAMAS ENSINO MÉDIO INOVADOR (PROEMI)
E MAIS EDUCAÇÃO
A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação tem promovido
estudos e debates sobre as metas estabelecidas no PNE com foco na Educação

Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Integral – Meta 6 e sobre a Base Nacional Comum Curricular.
Nessa perspectiva, convidamos os Interlocutores das Diretorias de Ensino
responsáveis pelos programas federais e os Gestores das unidades escolares
participantes para assistirem, em conjunto, a web conferência sobre o tema

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

“Educação Integral no contexto da Base Nacional Comum Curricular”, que
será realizada no dia 19 de agosto de 2015, das 15h às 16h30, no Portal do
MEC.

Paulo Diego D’ Ovídio Silva

Dúvidas preliminares poderão ser encaminhadas previamente para o e-mail

(Executivo Público – AT/LT5)

educacaointegral@mec.gov.br até às 17h do dia 18 de agosto de 2015, para os

Roseli Maria do Amaral Pechta

encaminhamentos necessários. Contamos com sua participação. Clique aqui

(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)

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

para acessar a Programação.

