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ESCOLAR – CIE

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino
Região Leste 5

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E 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
Status – Atualização do sistema
Etapa Final
Segue anexo (clique aqui), relatório de acompanhamento da
atualização do sistema da sala do Programa Acessa Escola – Etapa
Final, conforme comunicado DETEC/CIMA 018/15 enviado em
13/07/2015.
Durante o processo de atualização os computadores precisam
permanecer ligados todos os dias por um período mínimo de 4h, para
que seja concluída ao longo de alguns dias.
O print de tela abaixo mostra a atualização realizada com sucesso
em um computador. Observar que o texto do lado direito da imagem

Sede da Diretoria Leste 5
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Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010

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

Página | 2

“A senha de todos os usuários será os 4 últimos dígitos do documento
indicado ao lado” (Atentar para a palavra “ao lado”)
Para manutenção de equipamento orientamos que o responsável pela
sala do Acessa abra protocolo de atendimento no site da FDE através
do link:
DEFINIÇÃO DE ALUNOS

LEMBRAMOS

QUE

http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/InternaCentralSolicitacao.a
spx?contextmenu=centralatend&tec=S

O

PRAZO PARA A DEFINIÇÃO
DOS ALUNOS DO 5º ANO E
8ª

SÉRIE

DO

FUNDAMENTAL

ENSINO
FINALIZA

EM 08/09/2015, ATRAVÉS DA

Reforçamos que as dificuldades e dúvidas sobre a atualização do
sistema deverão ser sanadas por meio dos telefones de suporte: (11)
3158-4474 / 3158-4629 / 3158-4688 / 3158-4472 ou por meio do email: bluecontrol@atendimento.fde.sp.gov.br .

OPÇÃO 14.2 E 14.3 DO
Qualquer dúvida, entrar em contato.
SISTEMA DE CADASTRO DE
Flávio Henrique Ricordi
Diretor Técnico I
NIT – Leste 5

ALUNOS.

SONIA PROENÇA

DIRETOR TÉCNICO II - CIE

DER LT 5

NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
Ação Formativa: Mecanismos de Apoio ao
Processo de Recuperação da Aprendizagem:
Articulação
Pedagógica e Práticas de Intervenção
Segue em anexo, a ação formativa Mecanismos de Apoio ao
Processo de Recuperação da Aprendizagem, que tem como
objetivo geral subsidiar as escolas da rede pública do Estado de São
Paulo na recuperação das defasagens na aprendizagem dos alunos.
Em 2015, serão ofertados três cursos não sequenciais. São eles:
a. Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da
Aprendizagem – Articulação Pedagógica e Práticas de Intervenção –
1ª Edição/2015;
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b. Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da
Aprendizagem – Recursos Metodológicos e Superação de Defasagens
– 1ª Edição/2015;
c. Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da
Aprendizagem – Avaliação e Recuperação de Estudos – 1ª
Edição/2015.
Os cursos serão realizados a distância, no Ambiente Virtual de
Aprendizagem da EFAP (AVA – EFAP), na modalidade de estudos
autônomos (autoinstrucional).
Para maiores informações, clique aqui.

ESCOLHA PNLD 2016 - EFAI
A Equipe EFAI do Núcleo Pedagógico , de acordo com a
Mensagem nº 740/2015- ressalta alguns pontos a serem observados
para a escolha do PNLD Anos Iniciais, para o triênio 2016 à 2018:
· Período de escolha: de 28 de agosto a 08 de setembro de 2015;
·
Utilizar o Guia PNLD 2016 (disponível no
site www.fnde.gov.br )·
. Registrar opções e escolha dos professores em “Ata da Escolha de
livros
didáticos”
conforme
modelo
disponível
no
site www.fnde.gov.br
·
Não esquecer de salvar as escolhas em gravar antes de clicar
em finalizar, uma vez finalizada, não conseguirão mais alterar a
escolha.
· É importante que acessem a plataforma uma única vez com todas
as coleções já escolhidas, para evitar erros na digitação e bloqueio da
senha.
· Se a UE não fizer a escolha, o FNDE enviará compulsoriamente a
coleção que for mais escolhida no município.
Ressaltamos a importância do controle da distribuição /
Devolução dos livros do PNLD (ver modelo disponível no site
www.fnde.gov.br >Programas>PNLD>Apoio à Gestão)

Fonte: http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=177

É preciso ficar atento se o livro está em consonância com as
expectativas de aprendizagem prescritas nas Orientações Curriculares
do Estado de São Paulo.
Equipe EFAI – Núcleo Pedagógico
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE
BOAS PRÁTICAS

O CAESP/CAPE informa que estão abertas as inscrições para
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apresentação de trabalhos sobre BOAS PRÁTICAS nos seguintes
temas: Educação Especial, Classe Hospitalar, Educação Física
Adaptada e Práticas Inclusivas no Ensino Regular. Os trabalhos
apresentados serão analisados por uma Comissão e serão publicados
por meio de mídia digital.
Para tanto, apresentamos um roteiro que deve ser utilizado na digitação
do trabalho. Informamos que este documento pode servir como
modelo para a elaboração, pois segue todas as normas de publicação.
O respeito aos critérios de normalização e formatação definidos pela
Comissão Organizadora, são condições para que os trabalhos sejam
publicados nas mídias digitais. Portanto, o arquivo deve seguir as
seguintes instruções gerais:
• Formatação:



Extensão do arquivo sempre será doc.
Margem superior e inferior com 3 cm;



Margem esquerda e direita com 2,5 cm;



As páginas não devem ser numeradas;



Fonte: Times New Roman 12 para o texto;



Espaçamento de 1,5;

• Elementos de apresentação do Trabalho:


Título;

 Autor(es) – Escola/ Diretoria de Ensino (Nota de rodapé:
formação, e-mail);


Resumo;



Palavras-chave.



Introdução;



Desenvolvimento (subtítulos adequados ao objeto de estudo);
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Considerações finais ou conclusão;

 Referências (conforme normas ABNT).
 Não ultrapassar 2 megabytes;
 Papel tamanho A4 com o timbre oficial da publicação (clique
aqui);
 Máximo de 8 (oito) páginas.
A seguir, apresentamos o cronograma a ser observado pelos
interessados:
Prazo de envio: 18 de setembro de 2015
Divulgação dos Resultados: 20 de outubro de 2015
Publicação: Dezembro de 2015
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Encontrou um erro
no seu Boletim
Informativo
Semanal? Tem
alguma sugestão?

,

Entre em contato
através do e-mail:

Os trabalhos devem ser enviados para os endereços de e-mail
informados abaixo. A divulgação dos trabalhos selecionados será
publicada no Boletim CGEB.
Para facilitar a formatação dos trabalhos, apresentamos a máscara
(clique aqui) conforme quesitos indicados pela Comissão
Organizadora. O objetivo é apresentar um molde para colaborar com
os interessados em participar nesta ação.
Incentivamos a participação de todos para que o tema da Educação
Especial na Perspectiva Inclusiva tenha maior visibilidade e que esses
trabalhos possam difundir o conhecimento e a qualidade do ensino em
nossas escolas. Contamos com a participação de vocês!
E-mail: cgeb.degeb.caesp.cape@educacao.sp.gov.br

delt5.pdds@outlook.com
OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ESCREVENDO O FUTURO

A equipe de Língua Portuguesa informa que o Portal
Escrevendo o Futuro está divulgando as ações de formação para o
desenvolvimento do currículo, realizadas em 2015 pela SEE em
parceria com o Cenpec e a Fundação Itaú Social.
Além das notícias sobre o assunto, é uma excelente oportunidade para
rever a videoconferência, realizada em 14 de maio, com a Profª
Margarete Schlatter: “Aprender e ensinar a ler: aventura, desafio e
parceria”.
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Elaboração dos textos
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Na sequência, não perca também, a reapresentação da VC de 25 de
junho, com o Prof. Joaquim Dolz: “Projetos e atividades para o ensino
da oralidade”, exclusiva para a rede pública estadual de São Paulo, e
parte do Projeto Mediação e Linguagem, que promoverá a II Mostra
Virtual em outubro próximo. Acesse o link indicado e aproveite!
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-aolimpiada/artigo/1836/parcerias-entre-escrevendo-o-futuro-e-secretariasde-educacao-a-experiencia-com-a-rede-estadual-de-sao-paulo

