BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino

Ano 1/nº 016 – 21 de agosto de 2015

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR – CIE

Boletim Informativo

Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula – NRM

Diretoria de Ensino
Região Leste 5

Orientações Gerais

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.

Conforme cronograma da Matrícula Antecipada 2016,
lembramos que a coleta das classes deverá ser realizada até
21/08/2015.
O passo a passo foi encaminhado por e-mail (mensagem nº
711).
Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.br

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 PEDAGÓGICO – NPE

Pesquisa Kit Material Escolar 2015 –
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio

Para o aprimoramento da ação anual de envio de material escolar, a Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE) coloca à disposição das unidades
escolares as pesquisas abaixo, que deverão ser preenchidas de acordo com o
nível de ensino.
• Pesquisa Kit Material Escolar 2015 - Ensino Fundamental I
• Pesquisa Kit Material Escolar 2015 - Ensino Fundamental II
• Pesquisa Kit Material Escolar 2015 - Ensino Médio
Preferencialmente, a pesquisa deverá ser preenchida pelo Coordenador
Pedagógico do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio da escola, no nível
em que atua. Na sua ausência, a pesquisa poderá ser respondida pelo Diretor
ou Vice-diretor.
Para conhecer a opinião dos alunos, solicitamos ao Coordenador Pedagógico
que oriente os professores a reunirem-se com os alunos para que, juntos,
posicionem-se com relação à qualidade e quantidade do kit de material.
Esse levantamento será entregue ao Professor Coordenador de cada nível de
ensino, que responderá à pesquisa correspondente à sua área de atuação.
Segue anexo a este Boletim um roteiro com as questões a ser abordadas no
levantamento que os professores coordenadores devem realizar com os
alunos para conhecer suas opiniões sobre o kit de material escolar.
O prazo para preenchimento das pesquisas vai até o dia 31 de agosto de 2015.
Para responder à pesquisa:
1. Acessem o site http://www.fde.sp.gov.br ;
2. Cliquem em “Pesquisa sobre o kit de material escolar para escolas”;
3. Em seguida, cliquem em “Identificação por Login e Senha”;
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4. Nos campos “Login” e “Senha”, digitem o código CIE da escola composto de
seis dígitos no formato ESC-XXXXXX (utilizando zero à esquerda, se
necessário);
5. Cliquem em “Confirmar”;
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6. Na coluna “Não Respondidas”, cliquem no nome da pesquisa a qual desejam
preencher.
Durante o prazo de preenchimento da pesquisa será possível acessá-la
novamente e realizar alterações, se necessárias.
Por essa razão, a pesquisa, mesmo finalizada, ficará na coluna “Não
Respondidas” até o prazo final de preenchimento.
Caso seja necessário realizar alterações, é fundamental clicar novamente no
botão “Finalizar”.
Em caso de dificuldades de acesso, favor entrar em contato com a Rede do
Saber
por
meio
do
Fale
Conosco,
disponível
no
site www.escoladeformacao.sp.gov.br.
Clique aqui para acessar o anexo.
A participação de vocês é muito importante para o nosso trabalho!
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PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E
MICROPOWER

A parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e a Micropower visa ao
oferecimento de licenças gratuitas do leitor de tela Virtual Vision a todos os
professores com deficiência visual da rede pública paulista. Conforme está
publicado na página do Virtual Vision, ele é a solução “[...] para que pessoas
com deficiência visual possam utilizar com autonomia o Windows, o Office, o
Internet Explorer e outros aplicativos através da leitura dos menus e telas
desses programas por um sintetizador de voz.” Essa licença será intransferível
e de uso pessoal, fornecida pela Micropower sem nenhum custo ao professor,
e não terá limite de tempo.
Para que o docente instale o Virtual Vision em seu computador pessoal
(desktop ou notebook), será necessário realizar um registro junto à
Micropower. Para tanto, o professor com deficiência visual receberá uma
mensagem eletrônica da Micropower com todas as orientações sobre como
baixar, instalar e registrar o programa. Caso haja alguma dificuldade, basta
entrar em contato diretamente com a Micropower pelo telefone 11-3041-8600
(escolha a opção 3). Aos professores com deficiência visual da rede que não
receberem o e-mail da Micropower com sua licença do Virtual Vision em até
15 dias após a publicação desta informação, solicitamos o envio de e-mail para
o endereço de e-mail abaixo, aos cuidados de Danilo Namo, com seus dados
pessoais e um laudo médico atestando sua deficiência visual.
Ações como esta vão ao encontro de uma política de inclusão que valoriza e
oferece as condições para que pessoas com deficiência possam ter seu pleno
desenvolvimento pedagógico e profissional na rede pública de São Paulo, em
igualdade de oportunidades.

ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD

2016

O período de escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional
do Livro Didático – PNLD 2016 Anos Iniciais será de 28 de agosto a 08 de
setembro de 2015. Esses livros didáticos destinam-se a alunos e professores
do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais constantes no Censo Escolar de
2014.
Os professores dos Anos Iniciais podem pesquisar no "Guia de Livros
Didáticos PNLD 2016 Ensino Fundamental Anos Iniciais" as coleções que irão escolher para uso no
próximo triênio -

2016 a 2018. A versão digital do Guia, bem como as "Orientações para
Escolha",
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"Compromisso da Escola", "Ata da Escolha" e "Normas de Conduta" estão
disponíveis no Portal FNDE.
Divulgaremos no Portal da SEE > Programas e Projetos > Programas de
Livros > Acesse o site > PNLD 2016, outras informações auxiliares ao
processo de escolha. Para tirar dúvidas pontuais, esse endereço dispõe do link
“Fale Conosco”. Acesse-o e prontamente retornaremos.
O FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação enviará a todas
as escolas que oferecem Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, uma cartasenha registrada, de cor amarela, com o usuário e senha para o acesso ao
sistema de escolha. A postagem dessas cartas ocorrerá de 17 a 24 de agosto de
2015.
A equipe do Programa de Livros realizará uma Videoconferência no dia 24 de
agosto, das 15h30 às 17h30 horas.
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Encontrou um
erro no seu
Boletim
Informativo
Semanal? Tem
alguma sugestão?

,

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

A Videoconferência será transmitida por streaming na página da Rede do
Saber, para acompanhamento nas escolas que oferecem os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e público interessado.
A videoconferência tem o objetivo de orientar de forma técnica, pedagógica e
operacional a escolha dos livros didáticos para o Ensino Fundamental dos
Anos Iniciais do triênio 2016 - 2018.

VESTIBULAR UNESP / VUNESP 2016

O convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação, a VUNESP e
a UNESP contribui para aproximar, incentivar e apoiar a participação dos
alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola pública na universidade. Assim,
todos os alunos da rede pública estadual que estão concluindo o ensino médio
em 2015, inclusive os alunos da EJA / CEEJA, poderão prestar o Vestibular
UNESP 2016 (inscrições de 14 de setembro a 13 de outubro) com desconto de
75% na taxa de inscrição. Ao ingressar na UNESP, os alunos de baixa renda
podem contar com vários programas de apoio de permanência na
universidade: auxílio-alimentação, moradia estudantil, bolsa-manutenção
etc.
A VUNESP enviará senhas de acesso a cada escola, por meio da Diretoria de
Ensino, em envelopes lacrados e identificados por etiquetas, contendo o
nome da unidade escolar, o código, a cidade sede e a Diretoria de Ensino a
que pertence. As senhas permitirão aos alunos acessarem o site da
VUNESP, http://www.vunesp.com.br/ a ficha de inscrição e o boleto
bancário com desconto, conforme cronograma a seguir:
• Entrega das senhas no depósito da Secretaria de Educação: 01 de
setembro.
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• Entrega das respectivas senhas nas escolas por meio da Diretoria de Ensino
(entrega feita pela logística da Secretaria de Educação): até 11 de setembro.
• Período de inscrição pelos alunos no site da Vunesp: 14 de setembro a 13 de
outubro.
Taxa de inscrição normal: R$ 155,00. Taxa aos alunos da Secretaria de
Educação: R$ 38,75 (25%).

Editorial
Coordenação
Solange Teresa Galetti

(Dirigente Regional de Ensino)

Elaboração dos textos
Margareth Sasaki

(Diretor I/NPE-LT5)

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

Roseli Maria do Amaral Pechta

Sistema de Acompanhamento das Entregas de
Material Didático
Considerando a importância dos Cadernos do Aluno, elaborados e distribuídos
pela Secretaria da Educação, na implementação do Currículo, e as
necessidades de acompanhamento da efetiva entrega deste material,
informamos que a 1ª fase do módulo “Material Didático” encontra-se
disponível em plataforma na Secretaria Escolar Digital.
Solicitamos a inserção das quantidades e das datas de recebimento do material
na Escola na referida plataforma, verificando, inclusive, entregas posteriores
do fornecedor. Desta forma, os gestores poderão visualizar a quantidade de
materiais excedentes e a quantidade de materiais em falta.
Com o objetivo de apoiar as Unidades Escolares e Diretorias de Ensino na
utilização da plataforma, segue anexo Tutorial de utilização da plataforma.

(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)

Ressalta-se a importância do processo, uma vez que o monitoramento desta
entrega e as informações geradas pela plataforma tornarão possível a melhoria
contínua da gestão do material didático na SEE e, consequentemente, a gestão
de recursos com eficiência, eficácia e efetividade.
Importante: A seleção do tipo de Ensino deve ser “Ensino Fundamental de 9
anos”, mesmo para as séries do Ensino Fundamental de 8 anos. Assim, as
escolas com 8ª série devem preencher que receberam caderno do 9º ano.
Clique aqui para acessar o anexo

