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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
Divulgação das inscrições do curso “Instrumentos de
Apoio à Aprendizagem – Aprender a Ser “
1ª Edição 2015

Em continuidade às ações de formação do Projeto Apoio à

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
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aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

Aprendizagem – PAA na sala de aula, realizadas em 2014, a Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), ofertará estas novas edições dos
cursos:
• Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Ser – 1ª Edição
2015;
• Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Conviver – 1ª
Edição 2015;
• Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Aprender – 1ª
Edição 2015.
Os cursos serão independentes, não ocorrerão concomitantemente e
não serão pré-requisitos um do outro.
Neste primeiro momento, será ofertado o curso Instrumentos de Apoio
à Aprendizagem – Aprender a Ser – 1ª Edição 2015.
Objetivos do curso Instrumentos de Apoio à Aprendizagem –
Aprender a Ser.
• Oferecer formação continuada aos docentes do Projeto Apoio à
Aprendizagem das Unidades Escolares (UE) que atendam do 6º ao 9º

ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
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• Apoiar e dar instrumentos pedagógicos aos professores que fazem parte do
Projeto Apoio à Aprendizagem na compreensão da essência de seu trabalho em
sala de aula, considerando as especificidades da ação a ser desenvolvida na
ausência dos docentes da classe;
• Revisitar conceitos fundamentais para o aprimoramento da docência, tendo
em vista o desenvolvimento de um trabalho diversificado com foco na
transversalidade;
• Proporcionar a continuidade dos processos de ensino – aprendizagem dos

Mural

alunos por meio do desenvolvimento de atividades articuladas ao currículo da
SEE-SP.
Estrutura do curso
O curso será autoinstrucional, isto é, sem mediação de professores tutores. Com
carga horária de 30 horas, o conteúdo estará dividido em três módulos, e as

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

atividades deverão ser realizadas inteiramente a distância por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP), no período de 1º a
25 de outubro de 2015.
Público-alvo
O curso Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Ser – 1ª Edição

Até a próxima!

2015 será direcionado aos seguintes profissionais em exercício na SEE-SP, no
Quadro do Magistério (QM), conforme base da Coordena-doria de Gestão e
Recursos Humanos (CGRH) de agosto de 2015:
• Professores com aulas atribuídas no Projeto Apoio à Aprendizagem (PAA);
• Professores com aulas atribuídas nos seguintes Projetos da Pasta:
- Projeto Educação e Cidadania;
- Professor-Mediador Escolar e Comunitário (PMEC);
- Escola da Família/Educador Profissional;
- Sala de Leitura;
- Oficina Ensino de Tempo Integral.
• Professores (PEB I ou II) em exercício com atribuição de aulas em qualquer
disciplina nas seguintes unidades e/ou nas classes:
- Educação Indígena;
- Educação Penitenciária;
- Unidade de Internação e de Internação Provisória; - Classes de Atendimento
Hospitalar.
• Professores-coordenadores das UE;
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• Vice-diretores das UE.
• Professores-Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) das
Diretorias de Ensino (DE).
Inscrições

Diretoria de Ensino - Região Leste 5
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As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do hotsite
do

Projeto,

www.escoladeformacao.sp.gov.br/paa

no

canal

“INSCRIÇÕES” entre os dias 11 e 20 de setembro de 2015.
Não haverá limite de vagas! Todos os profissionais que fizerem parte
do público-alvo, respeitando-se os critérios de impedimento, poderão
inscrever-se! Para realizar a inscrição, os interessados deverão ler na
íntegra o Regulamento, assistir ao vídeo de apresentação do curso e,
por fim, clicar no link correspondente ao formulário de inscrição,
disponível no próprio vídeo. No formulário de inscrição, utilizar, no
campo “Usuário”, o CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen) e, no
campo “Senha”, o RG (sem pontos ou hífen) ou senha pessoal utilizada
em outras ferramentas da Rede do Saber/EFAP.
Atenção: Inscrição realizada caracterizará vaga preenchida! As
inscrições serão realizadas por adesão; portanto, caberá a cada
profissional interessado inscrever-se!
Para mais informações, consultem o hotsite do curso e, em caso de
dúvidas, enviem um chamado por meio do “Fale Conosco”.
Contamos com a participação de todos os interessados!

Convocação - Centro de Línguas
Professores de Alemão

Encaminhamos em anexo (clique aqui), a convocação para Orientação
Técnica “Aprimoramento

linguístico

para

professores

de

alemão com aulas atribuídas no CEL”.
Solicitamos que informem os envolvidos, bem como a importância do
comparecimento à convocação para a aprendizagem dos alunos.
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GEEKIE+
Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Em continuidade à implementação do projeto Geekie+ nas escolas da Rede
Pública de Ensino que possuem a 3a Série do Ensino Médio, solicitamos a
atenção e a colaboração de todos aos seguintes temas:
1. Videoconferência com os Alunos: ocorrerão por streaming, nos dias

Editorial

10/09/2015 e
22/09/2015, das 11:00 às 12:30, videoconferências com os alunos da 3a
Série do Ensino Médio. Para tanto, solicitamos que divulguem a ação e

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
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos
(Diretor II/CIE-LT5)

Vera Lúcia Quinalia Solonca
(Diretor II/CAF-LT5)

orientem as escolas para que os alunos participem; estes deverão ser
avisados que a equipe do projeto Geekie+ permanecerá disponível, ao vivo,
nessas datas e horário, compartilhando dicas e esclarecendo dúvidas sobre o
ENEM.
2. Plano de Estudos: os alunos da 3ª série do EM deverão ser incentivados a
estudar no Geekie+, até novembro/2015. Após a realização do primeiro
simulado do ENEM, o aluno contará com plano de estudos para se orientar,
acompanhado de sugestão de conteúdos que irão auxiliá-lo na preparação
desse exame. Vale a pena lembrar os alunos na utilização do tempo livre
disponibilizado nessa preparação.
Obs.: Professores também podem utilizar esses conteúdos durante suas
aulas ou recomendando-os aos alunos.
A colaboração dos gestores e professores se mostra fundamental ao
engajamento dos alunos nesse processo.
3. Simulado para o ENEM: O período para a realização do segundo

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

simulado ENEM no Geekie+ destinado aos alunos da 3a Série do Ensino
Médio acontecerá entre os dias 14/09/2015

23/10/2015.

Nesse período, as escolas deverão se organizar da melhor maneira possível a
fim de garantir que todos os alunos da 3a série do Ensino Médio participem

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

do segundo simulado ENEM Geekie+ dentro do referido prazo.
Ressaltamos que o simulado pode ser feito em qualquer computador, tablet
ou celular que possua acesso à Internet, dentro ou fora do ambiente escolar.
As orientações para aplicação do simulado ENEM Geekie+ na sua escola
devem ser conferidas no link: Tutoriais Simulado ENEM Geekie+.
4. Como acessar o Geekie+ e demais materiais de formação dos professores
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Para maiores informações sobre o Geekie+, referentes às suas funcionalidades
e benefícios oferecidos a alunos e professores, foram preparados diversos
materiais informativos e vídeo aulas que se encontram disponíveis no link:
Formação de Professores Geekie+
Esses materiais se encontram igualmente disponíveis no portal do Currículo+
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através do e-mail:
delt5.pdds@outlook.com

