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Ano 1/nº 20 – 18 de setembro de 2015

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CIE
Boletim Informativo
Diretoria de Ensino
Região Leste 5

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.

Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula – NRM
Matrícula Antecipada

Embora o processo de Matrícula Antecipada 2016 tenha iniciado, não se
pode esquecer de realizar, diariamente, a consulta a opção 3.7.2
“RELAÇÃO DE ALUNOS ALOCADOS-ESCOLA DESTINO X
ESCOLA ORIGEM 2015”. As inscrições para 2015, fase 4, 7, intenção e
transferência continuam abertas, devendo a unidade escolar realizar a
inscrição junto ao SCA conforme solicitado pelos responsáveis.
Reforçamos mais uma vez a obrigatoriedade de contatar as famílias,
realizando a inserção da matrícula junto ao sistema e ou encaminhando
termo de desistência (nas inscrições de transferência ou intenção), se for
necessário.
Soraia Salzano de Oliveira - Diretor I/NRM-LT5
delt5nrm@educacao.sp.gov.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 PEDAGÓGICO – NPE

Feira de Ciências
2015/2016
Lembramos que ainda estão abertas as inscrições da nova edição da Feira de
Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP 2015/2016).
Quem pode se inscrever:

Mural

Poderão inscrever-se professores e estudantes das Escolas Públicas
Estaduais de todas as modalidades de ensino (Regular, Integral e Educação de
Jovens e Adultos); os alunos devem estar matriculados no 8º ano do Ensino
Fundamental até 2ªsérie do Ensino Médio, respeitando-se o limite máximo de
composição: 2 estudantes e 1 professor por equipe.
Número de vagas:

Lembrete - Assiduidade
em sala de aula

Até 4 inscrições para esta Diretoria de Ensino.
Cronograma:

Faltar à aula é assunto
sério, por isso não deixe

Inscrições dos projetos na Diretoria de Ensino até 24/09/15.
Critérios de Inscrição:

de conferir o passo a

Para se inscrever, os projetos deverão ser entregues à Diretoria de Ensino, e

passo

encaminhados, via protocolo ao Núcleo Pedagógico.

apresentado

na

Resolução SE 42/15.

Quanto à formatação, deverão seguir metodologia científica e se orientar pelas
informações contidas no website do Boletim Informativo.

Sônia Regina Proença dos Anjos
Diretor Técnico II/CIE-LT5
delt5cie@educacao.gov.sp.br

Indicamos como referência para o desenvolvimento dos projetos a Plataforma
APICE, onde, inclusive, os participantes (Estudantes e Professores) podem
realizar o curso sobre Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de
Iniciação Científica.
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4ª VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO
ESPECIAL CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ESCOLAS
ESPECIALIZADAS DE INSTITUIÇÕES/ENTIDADES COM A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM 2016

O Centro de Atendimento Especializado – CAESP e o Núcleo de Apoio

Boletim Informativo

Pedagógico Especializado - CAPE informam que, no dia 24 de setembro de
2015, das 9h às 10h30, será realizada a quarta videoconferência da série sobre

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Educação Especial, cujo tema abordará as instruções operacionais para a

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

celebração de convênios com Instituições/Entidades e a SEE, para o ano de
2016.
Assim, a CGEB solicita a presença do seguinte público nos ambientes da Rede
do Saber:
Supervisores das Escolas de Instituições conveniadas e jurisdicionadas às
respectivas Diretorias de Ensino, Supervisores de Ensino responsáveis pela
Educação Especial, Supervisores de Ensino responsáveis pelos convênios e
Diretores das Instituições/Entidades conveniadas; os demais interessados
poderão assistir à videoconferência por streaming.

,

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

No decorrer da videoconferência haverá a possibilidade de interação por e-mail,
o que nos leva a solicitar dos participantes que identifiquem a Diretoria de
Ensino a que pertencem, para facilitar a devolutiva das questões.
Na oportunidade, a CGEB reitera seus agradecimentos a todos que participaram
nas videoconferências anteriores, seja nos ambientes da Rede do Saber, seja nas
Escolas, enviando perguntas ou nos assistindo, ao mesmo tempo em que os
convida a participarem da quarta videoconferência da série sobre Educação
Especial.

Sua participação é
muito
importante!

GEEKIE +
Contamos com a costumeira colaboração de todos na divulgação dos seguintes
temas:
1. O período para a realização do segundo simulado ENEM no Geekie+ pelos
alunos da 3a Série do Ensino Médio foi alterado: acontece entre os dias
28/09/2015 a 23/10/2015.
Desta forma, os alunos terão mais tempo para se familiarizar com o Geekie+ e,
também, para realizar os exercícios e aulas do plano personalizado antes de
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iniciar o segundo simulado ENEM.
Dentro desse período, suas escolas devem se organizar da melhor maneira a
garantir que todos os alunos da 3a série do Ensino Médio realizem o segundo

Boletim Informativo

simulado ENEM Geekie+ dentro do prazo.
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Ressaltamos que o simulado pode ser feito em qualquer computador, tablet
ou celular que possua acesso à Internet, dentro ou fora do ambiente escolar.
Confira as orientações para aplicação do simulado ENEM Geekie+ na sua

Editorial

escola, disponíveis neste link: Tutoriais Simulado ENEM Geekie+.
2. No dia 22/09/2015, das 11:00 às 12:30, teremos videoconferências com os
alunos da 3a Série do Ensino Médio por streaming. Solicitamos que as escolas
se organizem da melhor maneira para que os alunos participem.

Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

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

Paulo Diego D’ Ovídio Silva

Pedimos que avise seus alunos que eles têm mais um bate-papo agendado
com a equipe do Geekie+, com dicas sobre Redação e Português no ENEM e,
também, como o Geekie+ pode colaborar com o professor e o aluno para
potencializar o aprendizado dos nossos alunos da 3a série do EM.
3. Incentive seus alunos da 3a série do EM a estudarem no Geekie+ até
30/11/2015.
Oriente seus alunos que para participar do Geekie+ eles devem acessar o

(Executivo Público – AT/LT5)

Geekie Lab pela SED (Secretaria Escolar Digital) ou pelo link no Acessa

Roseli Maria do Amaral Pechta

Escola. Somente desta forma, os alunos e professores poderão usufruir de

(Diretor II/CRH-LT5)

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

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

todas as funcionalidades e benefícios da parceria SEE-SP e Geekie.
Após a realização das diagnósticas por disciplina no Geekie Lab, o aluno tem
acesso ao plano de estudo personalizado, com indicação de aulas e conteúdos
na plataforma, que vai auxiliá-lo na preparação para o ENEM. Professores
também

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

podem

utilizar

estes

conteúdos

durante

suas

aulas

ou

recomendando-os aos alunos.
A colaboração dos gestores e professores é fundamental para o engajamento
dos alunos nesse processo.
Aprendendo, nossos alunos conseguem ultrapassar barreiras e enxergar

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

possibilidades que nem sabiam que existiam. A sua colaboração é
fundamental para o engajamento de nossos alunos no Geekie+.

