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Ano 1/nº 016 – 20 de agosto de 2015

Termo de Ciência e Notificação
Aposentadoria Civil

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.

Considerando que no novo Termo de Ciência e Notificação
para Aposentadoria deverá constar o número do protocolo do
SIGPREV/SPPREV e e-mail do interessado, estamos
encaminhando para ciência e providência.
Esclarecemos que após o Requerimento de Aposentadoria
ser protocolado na D.E., o referido Termo será encaminhado, através
de e-mail, quando a Unidade Escolar deverá:
1 - Preencher o e-mail do interessado;
2 - Colher a assinatura do interessado;
3 - Devolver o original, de imediato, diretamente no NAP / CRH /
DELT5 aos cuidados de Rodrigo, Celso ou Valquiria.
Segue em anexo:
 O novo Termo de Ciência e Notificação para
Aposentadoria clique aqui
 Check-list- Aposentadoria clique aqui, que deverá ser utilizado
( já enviado em comunicado anterior).
CRH

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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Pagamento do Auxílio Maternidade para a
Categoria “O”.
Segue em anexo a Apostila referente à Procedimento de Pagamento
do Auxílio Maternidade para a Categoria “O”. clique aqui
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CRH
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CURSO
“INSTRUMENTOS DE APOIO À APRENDIZAGEM”
APRENDER A CONVIVER – 1ª EDIÇÃO 2015
Em continuidade às ações de formação do Projeto Apoio à
Aprendizagem – PAA na sala de aula, 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), oferta, neste momento, o curso:
Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Conviver
– 1ª Edição 2015.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do
hotsite do Projeto,
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6582
no canal “INSCRIÇÕES” entre os dias 2 e 12 de outubro de 2015.
Confira no anexo às demais informações. clique aqui
LANÇAMENTO APLICATIVO DI@RIO DE CLASSE Conforme mensagem nº 848/2015, de 30/09/2015, apresentamos o
Aplicativo Di@rio De Classe, novo projeto da SEE vinculado à
plataforma Secretaria Escolar Digital, e pedir que nos ajudem com a
divulgação e incentivo aos professores para participação no projeto
piloto. Estamos enviando anexo um documento completo sobre o
piloto e um “cartaz digital” para divulgação do mesmo.
O Aplicativo Di@rio de Classe foi criado para ser uma alternativa ao
Diário de Classe manual com vistas a facilitar a rotina do professor
em sala de aula através da tecnologia. Deste modo, suas
funcionalidades serão as mesmas da versão manual que os

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

Página | 3

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

professores já utilizam, como visualização das turmas, lançamento e
consulta de frequência, registro de aulas e lançamento e consulta das
avaliações.
Com navegação intuitiva e de fácil manuseio, o aplicativo funcionará
sem dependência da internet, permitindo, assim, o uso em sala de
aula. A sincronização com o SED será realizada no momento em que
houver conexão com a internet, possibilitando fácil
acompanhamento das faltas de cada um dos alunos, em tempo real.
Os professores receberão o mesmo material que estamos enviando à
vocês. Para participar do Projeto Piloto do aplicativo, os
professores interessados deverão se inscrever até do dia
06/10/2015, através do preenchimento do formulário de adesão.
Após o término das inscrições, a equipe responsável pela ação
entrará em contato com os professores para detalhar o
funcionamento do projeto, bem como a instalação e uso do
aplicativo. Os professores inscritos poderão utilizar o aplicativo
Di@rio de Classe durante o 4° bimestre com o objetivo de auxiliar a
SEE, através de devolutivas sobre o uso, na finalização do
desenvolvimento para lançamento oficial em 2016.
Segue em anexo, manual do Projeto Piloto e Material de
Divulgação. clique aqui
Link para preenchimento do formulário:
https://sed.educacao.sp.gov.br/AplicativoDiarioClasse/Index

Secretaria Escolar Digital
Secretaria Escolar Digital SP - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Leia mais...

Qualquer dúvida, entrar em contato.
Flávio Henrique Ricordi
Diretor Ténico I
NIT Leste 5
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE
Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2015
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NOVO PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS

Para maiores informações, entre no site, pelo endereço:
http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2015/
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CHAMADA PARA OBJETOS DEAPRENDIZAGEM DO

CURRÍCULO +
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Editorial

A plataforma Currículo+ reúne diversos objetos digitais de
aprendizagem (vídeos, videoaulas, jogos, simuladores e
infográficos), articulados com o Currículo do Estado de São Paulo.
Todos podem contribuir com o acervo! Para isso, basta preencher o
formulário disponível no Colabore no endereço eletrônico:
http://www.curriculomais.educacao.sp.gov.br/odas/suggest ,

localizado no

menu principal da plataforma.
Coordenação
Solange Teresa Galetti

(Dirigente Regional de Ensino)

Elaboração dos textos
Margareth Sasaki

(Diretor I/NPE-LT5)

O Currículo+ visa a incentivar a utilização da tecnologia como
recurso pedagógico articulado com o Currículo do Estado de São
Paulo para inspirar práticas inovadoras em sala de aula a
fim de promover maior motivação, engajamento e participação dos
alunos com o processo educativo, visando, prioritariamente, o
desenvolvimento da aprendizagem.
Para saber das novidades, fique atento aos Boletins Informativos da
Diretoria de Ensino, e às notícias publicadas na intranet.

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

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

GEEKIE+

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)

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: acontece de 28 de
setembro a 23 de outubro de 2015. Ao longo deste período, as escolas
devem incentivar os alunos da 3ª série do Ensino Médio a realizarem
o segundo simulado ENEM Geekie+. 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 escola,
disponíveis em “Tutoriais Simulado ENEM Geekie+”.
2. Incentive os alunos da 3ª série do EM a estudarem no Geekie+ até
30 de novembro de 2015. Mesmo depois do simulado, os alunos
podem continuar a estudar. Oriente-os a acessar o Geekie Lab pela
SED (Secretaria Escolar Digital) ou pelo link no Portal do Acessa
Escola. Desta forma, os alunos e professores poderão usufruir de todas
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as funcionalidades e benefícios da parceria SEE e Geekie. Após a
realização das avaliações diagnósticas por disciplina no Geekie Lab,
o aluno tem acesso ao plano de estudo personalizado, com indicação
de aulas e conteúdos, que vai auxiliá-lo na preparação para o ENEM.
Professores também podem utilizar estes conteúdos durante as aulas
ou recomendando-os aos alunos.
A colaboração dos gestores e professores é fundamental para o
engajamento dos alunos nesse processo.
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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

3. Link Geekie+ — Portal Acessa Escola: A fim de evitar possíveis
erros de direcionamento, alteramos o link de acesso ao Geekie+,
disponível na tela interativa, para a página do projeto no Currículo+,
onde os alunos da 3ª série do Ensino Médio poderá acessar a SED e
seguir para a plataforma Geekie Lab, até 30 de novembro de 2015.

