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LEITURA VAI, ESCRITA VEM...
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.

Informamos que estão disponíveis para impressão os certificados do
curso “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula”.
Os concluintes devem:
• Acessar: https://www.escrevendoofuturo.org.br/
• Clicar em: Cursos on-line / Acesso para inscritos
• Para imprimir o certificado, seguir as orientações abaixo:
• Entre na sua turma, com os mesmos dados de acesso que já possui.
• Clique na aba "Conclusão". As outras abas estão encerradas.
• Em seguida, clique em "Obter o certificado".
Atenção: os certificados ficarão disponíveis até 31 de dezembro de
2015.
Se tiver alguma dificuldade técnica, entrar com contato com o suporte
via e-mail: escrevendocursos@cenpec.org.br As mensagens são
respondidas em até 48h, no horário comercial.

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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II MOSTRA VIRTUAL MEDIAÇÃO E LINGUAGEM

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

A II Mostra Virtual Mediação e Linguagem terá sua primeira
apresentação em videoconferência, dia 14/10, das 09h às 12h30, com
a participação de professores e alunos cujos vídeos ou animações
foram escolhidos pelas comissões regionais, para representar cada um
dos 16 grupos de Diretorias de Ensino.

Editorial

Todos estão convidados a assistir, também, por streaming:
www.rededosaber.sp.gov.br

Coordenação

Interação durante a VC pelo e-mail:

Solange Teresa Galetti

faleconosco@rededosaber.sp.gov.br.

(Dirigente Regional de Ensino)

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

Instrumentos de Apoio à Aprendizagem
Aprender a Conviver – 1ª Edição 2015:

Inscrições em andamento!

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)

Diagramação/Edição/
Revisão/Publicação/

Informamos que estão abertas as inscrições para o curso
Instrumentos de Apoio à Aprendizagem – Aprender a Conviver –
1ª Edição 2015 do Projeto Apoio à Aprendizagem – PAA na sala
de aula!
Atenção: As inscrições devem ser realizadas
até o dia 12 de outubro de 2015 exclusivamente por meio do hotsite
www.escoladeformacao.sp.gov.br/paa no canal “INSCRIÇÕES”!

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

Quem pode inscrever-se?

Revisão/Publicação

Podem inscrever-se os seguintes profissionais em exercício na SEESP, no Quadro do Magistério (QM), con-forme base da
Coordenadoria de Gestão e Recursos Humanos (CGRH) de agosto de
2015:

Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

a. Professores com aulas atribuídas no Projeto Apoio à
Aprendizagem (PAA);
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b. Professores com aulas atribuídas nos Projetos da Pasta (segundo
Resolução SE-3, de 28-1-2011, com exceção do docente com
aulas atribuídas no Centro de Estudos de Línguas (CEL)), a saber:
• Classes de Atendimento Hospitalar;
• Educação Indígena;
• Educação Prisional – Programa Educação nas Prisões;
• Escola da Família/Educador Profissional;
• Oficina Ensino de Tempo Integral;

Boletim Informativo

• Professor-Mediador Escolar e Comunitário (PMEC);

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

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

• Projeto Educação e Cidadania (Unidades de Internação
Provisória – Fundação CASA); • Projeto Revitalizando a
Trajetória Escolar (Unidades de Internação – Fundação CASA);
• Sala de Leitura.
c. Professores do Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos (CEEJA);
d. Professores-Coordenadores (PC) das UE;

,

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

e. Vice-diretores das UE;
f. Professores-Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) das
Diretorias de Ensino (DE).
Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP,
acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
Como inscrever-se?
Não há limite de vagas. Cada profissional é responsável por sua
inscrição. Para realizá-la, os interessados devem:
1. Acessar o hotsite do curso:
www.escoladeformacao.sp.gov.br/paa;
2. Clicar no canal “Inscrições”, no menu superior;
3. Ler na íntegra o Regulamento, assistir ao vídeo de apresentação
do curso e, depois, clicar no link corres-pondente ao formulário de
inscrição, disponível no próprio vídeo;
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4. 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;
5. Ler atentamente o Termo de Aceite e, se concordar com as
regras, clicar em “Aceito” para dar prossegui-mento à inscrição;
6. Na página seguinte, atualizar os dados pessoais e salvar as
informações. Em seguida, informar o principal local de atuação
e o principal cargo ou função de atuação, conforme solicitado;
7. Clicar, por fim, em “Confirmar inscrição” e anotar o número
de protocolo de inscrição.

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

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

,

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

Após a inscrição ser realizada, todos os inscritos receberão um
e-mail automático com as informações do curso e cópia do
Termo de Aceite.
Atenção: Inscrição realizada caracterizará preenchimento de
vaga. O profissional somente deverá inscrever-se, portanto, caso
houver interesse e disponibilidade em realizar o curso!
Caso necessário, o cancelamento de inscrição no curso será
possível apenas durante o período de inscrições, de 2 a 12 de
outubro de 2015. Para isso, o profissional inscrito deverá acessar
novamente o formulário e, depois, clicar no ícone destinado para
este fim. Após efetuar o cancelamento, o profissional receberá
em seu e-mail um novo número de protocolo. Solicitações de
cancelamento feitas após o período de inscrição, não serão
aceitas!
Para mais informações, consultem o hotsite do curso e, em caso
de dúvidas, enviem um chamado por meio do “Fale Conosco”.

