BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 1/nº 023 – 08 de outubro de 2015

SISTEMA EDUCACENSO

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.

Atenção: O sistema Educacenso está aberto para conferência e
correções. Favor atentar para a mensagem nº 892/15.
Prazo final 26/10/2015.
As escolas exclusivas de EF Anos Iniciais e EM deverão digitar os
alunos frequentes em continuidade de estudos para o ano letivo de
2016.
As demais unidades devem aguardar orientações (Msg 890/15).
O sistema não permite a digitação dos alunos ingressantes (1º EF
AI e 1º EM ).
CIE/NRM
Sonia Proença
Diretor Técnico II - CIE

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 EDAGÓGICO – NPE

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL
MATERIAIS DE APOIO

Por intermédio das demandas que têm chegado aos órgãos centrais
desta SEE-SP, temos notado a recorrência de algumas questões
relacionadas a informações que constam nos documentos
orientadores, comunicados, vídeo aulas, instrumentos de trabalho e
outros materiais de apoio do Programa de Ensino Integral (PEI).
Dessa maneira, buscando facilitar o acesso às informações
relacionadas ao PEI, este comunicado tem o intuito de apontar o
caminho para acesso aos materiais disponibilizados na intranet,
acessível a todos os funcionários por meio do login e senha do
GDAE:
Na intranet (http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/), clique em
Coordenadorias > CGEB > do lado esquerdo da tela, clique em
‘Ensino Integral’.
Há informações gerais sobre o ‘Programa Ensino Integral’. Em
‘Biblioteca’, existem ‘Publicações do Ensino Integral’: PPT de
videoconferências, legislações, Modelos Pedagógico e de Gestão,
Comunicados, informações sobre Recursos Humanos e Avaliação
de desempenho, Avaliação da Aprendizagem e Nivelamento,
Documentos - Adesão de escolas, Ciências da Natureza e
Matemática, Parte diversificada disciplinas complementares
(Projeto de Vida, Mundo do Trabalho, Preparação Acadêmica,
Protagonismo, Tutoria e Orientação de Estudos), entre outros.
Existem também conteúdos sobre recursos humanos, tais como:
Gestão de Desempenho dos Profissionais, movimentação de
profissionais, avaliação 360o, calibragem etc.
Chamamos atenção também para as diversas videoaulas
relacionada ao PEI, desde 2012, disponível na videoteca da EFAP
(Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores):
www.rededosaber.sp.gov.br/
Cabe ressaltar que os documentos e instrumentos do PEI têm
caráter formativo e visa facilitar o trabalho das equipes escolares,
respeitando especificidades locais e regionais.
Assim, este informe está sendo divulgado a todas as unidades
escolares estaduais da região, porque contem informações que
podem interessar a toda rede estadual.
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DEMANDAS, RELATÓRIOS E PRAZOS
RELACIONADOS ÀS TURMAS DE ACD 2015

Para cumprir o que determina a Res. SE 2, de 14-01-2014 e com
vistas ao próximo processo de atribuição de aulas inclusive de
ACD, o qual requer demandas anteriores, apresentamos em
anexo o modelo de “Relatório 2015 sobre turmas de Atividades
Curriculares Desportivas – ACD –“ e apontamos os prazos para
as providências cabíveis.
PRAZOS:
- Até 30-10-2015 – Os professores devem preencher e entregar
os relatórios para a direção da Escola , acompanhados de listas
atualizadas de cada turma, expedidas pelo Sistema de cadastro de
alunos, com apontamentos que indiquem quais os alunos que
permanecerão na turma, em caso de ela ser mantida para o ano
de 2016 (para efeito de matrícula dos mesmos na turma a ser
coletada);
- Até 06-11-2015 – O Conselho de Escola se reúne para analisar
os relatórios e manifestar-se, em ata, sobre a manutenção ou
interrupção de cada turma, inclusive turmas existentes que
eventualmente não possuam relatório;
- Até 13-11-2015 – A direção entrega na D.E., cópia do conjunto
de relatórios das ACD de sua Escola, acompanhado das cópias
das relações atualizadas de cada turma, expedidas pelo Sistema
de cadastro de alunos, mais a cópia da ATA do Conselho de
Escola;
-A partir de 23-11-2015– A Escola coleta, no sistema GDAE, as
turmas de ACD mantidas pelo Conselho de Escola, matricula os
alunos nas mesmas e digita no Sistema vigente, as aulas
correspondentes a essas turmas coletadas, para fins de atribuição
em 2016.
Apontamos para a urgência do agendamento das reuniões dos
Conselhos de Escola,(preferentemente de 03 a 06-11-2015, do
resultado das quais dependem todas as demais demandas.

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

Página | 4

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

CEL – PROFICIÊNCIA DE FRANCÊS

Solicitamos a gentileza de divulgar aos professores de Francês dos
Centros de Estudos de Línguas um teste gratuito de nível
linguístico neste idioma, visando ações de formação continuada em
parceira com o Consulado Geral da França em São Paulo, para
2016.
Endereço do site:
http://www.campus-electronique.tm.fr/testfle/fiches/pages/Invitation-Charlotte-Fr.htm

CEL – PROFICIÊNCIA DE INGLÊS

Em 05 e 06 de novembro, a OT oferecida pela Cultura Inglesa para
os professores de inglês dos CEL enfocará o desenvolvimento
linguístico. Será organizada em grupos de acordo com o nível de
proficiência linguística dos professores.
Caso em sua Diretoria tenha um novo professor, ou que não tenha
vindo para a OT do ano passado, ele precisará fazer o teste de
classificação linguística.
O professor que participou dos trabalhos em 2014, já tem a sua
classificação registrada, assim não há necessidade de fazer o teste
novamente, a não ser que ele deseje uma nova avaliação.
Para fazer o teste:
1. Ler as instruções em :
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcFhIbjFYVFpqb1U/view

que a Cultura Inglesa preparou especialmente para esta ação.
2. Fazer o teste online, e enviar o resultado por email para Ana
Beatriz e Jucimeire.
O prazo final para fazer o teste de classificação online e enviá-lo
é: 23 de outubro de 2015.
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“SEMANA DO SARESP/SAEB 2015”
Tendo em vista a relevância da “Semana do SARESP /
SAEB”, disponibilizamos o link da VC, transmitida em
05.10.2015, para que todos os que não tiveram oportunidade,
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possam assisti-la.
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/SEMANA_DO_SARESP_SAEB_05_10_15.wmv

Estão disponibilizados também, na INTRANET:
1 - O documento orientador;
2 - O PPT da videoconferência;
3 - O simulado online SAEB/Prova Brasil 2015;
4 - O vídeo orientador do simulado online;
5 - O vídeo “SARESP orienta práticas pedagógicas e engaja
alunos em escola com bons resultados”.
A “Semana do SARESP / SAEB” foi planejada para que as
escolas possam:
 Disseminar junto à equipe escolar os objetivos e o
formato das avaliações externas, assim como os pontos comuns
entre elas;
 Reconhecer a evolução histórica dos resultados das
avaliações do SARESP por meio da nova plataforma”Foco
Aprendizagem” a fim de refletir sobre eles e, principalmente,
planejar ações pontuais até os dias de aplicação das avaliações;
 Planejar a aplicação do “Simulado Online SAEB –
2015” com vistas a trabalhar o gênero “item” junto aos alunos e
apoiar o direcionamento de ações pontuais a partir do retorno dos
resultados em tempo real;
 Planejar ações de mobilização dos alunos e comunidade
escolar como um todo, para assegurar ampla participação e
engajamento para com a realização das avaliações.
Contamos com o empenho e participação de todos!
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DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ENEM
PPL – SISTEMA PRISIONAL E FUNDAÇÃO CASA

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Editorial
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

Solicitamos apoio na divulgação da abertura de inscrições para o
ENEM junto aos interlocutores, Supervisores de Ensino,
Coordenadores, Professores e demais profissionais da Educação
que atuam com alunos em situação de privação liberdade, seja no
Sistema prisional, seja nos Centros da Fundação C.A.S.A. O
exame tem fins de certificação e/ou de acesso à Educação Superior
.
O Edital do INEP foi publicado no Diário Oficial da União em
29/09/2015 e depende de adesão e inscrição pelas instituições da
administração penitenciária e do sistema socioeducativo. Cabe à
SEE como órgão responsável pela oferta da Educação Básica nas
unidades prisionais e nos Centros de
Atendimento Socioeducativo, a ampla divulgação do Exame aos
alunos em situação de privação de liberdade matriculados na rede
estadual, para fins de certificação ou de acesso à Educação
Superior.
As inscrições ocorrem no período de 01/10 a 23/10/2015 e são
realizadas pelos órgãos da administração penitenciária e do
sistema socioeducativo. A aplicação do Exame está prevista para

(Diretor II/CIE-LT5)

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

Diagramação/Edição/
Revisão/Publicação/

ÁFRICA NAS ESCOLAS: UMA ABORDAGEM
SEM ESTEREÓTIPOS
os dias 01 e 02/12/2015.

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

Revisão/Publicação

O Projeto Afreaka está divulgando a lista oficial dos participantes
classificados para as oficinas “África nas escolas: uma abordagem
sem estereótipos”.

Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Os nomes dos participantes estão elencados por data, horário e
local que foram escolhidos no momento do preenchimento do
formulário de inscrição.
Para as oficinas de São Paulo, ocorridas na Biblioteca Mário de
Andrade, foram mais de 1.200 inscritos, que concorreram às 700
vagas disponíveis. Por esse motivo, nem todos puderam participar

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

Página | 7

deste primeiro ciclo de formação.
Para cada oficina em São Paulo, foram reservadas 125 vagas para
professores e 50 vagas para o público geral. A classificação foi feita
de acordo com a ordem de inscrição.
Aqueles que não tiveram seus nomes na lista de classificados, no
entanto, ainda podem se inscrever nas oficinas que serão realizadas
em Campinas e que ainda possuem vagas, nos seguintes locais e
horários:

Boletim Informativo

- Campinas, Unicamp (Centro de Convenções) – 27/11/2015 (sextafeira) – das 08h30 às 12h30.
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Encontrou um
erro no seu
Boletim
Informativo
Semanal? Tem
alguma sugestão?

- Campinas, Unicamp (Centro de Convenções) – 27/11/2015 (sextafeira) – das 13h30 às 17h30.
Sendo: 240 vagas para professores e 100 para o público geral.
ATENÇÃO: Os selecionados que estão na lista divulgada no site do
Projeto AFREAKA deverão enviar um e-mail de confirmação ao
endereço cultura@afreaka.com.br, informando o seu nome
completo e o e-mail utilizados na inscrição. Lembramos que caso
este e-mail de confirmação não seja enviado, a vaga será transferida
para os inscritos na lista de espera.

,

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

Você poderá consultar a lista de inscritos e outras informações no
link: http://www.afreaka.com.br/notas/lista-de-inscritos-paraoficinas-africa-nas-escolas-uma-abordagem-sem-estereotipos/
CURSO “ESTUDAR: COMO SE APRENDE?
PROGRAMA EJA MUNDO DO TRABALHO
ENSINOFUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Comunicamos aos participantes do Curso “Estudar: como se
aprende”, realizado no período de 07 de abril a 05 de junho de
2015, que estão sendo finalizados pela CGEB/EFAP os trâmites
para homologação e emissão dos certificados de conclusão. Assim
que o processo for concluído e os certificados emitidos pela EFAP,
informaremos a todos, via Boletim CGEB.

