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INSTITUTO PROA
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.

O Instituto ProaA, parceiro da Secretaria da Educação, oferece
anualmente o Pró-Profissão, um curso gratuito de qualificação em
Administração com certificação do Senac. Seu objetivo é preparar
jovens para o mercado formal de trabalho, por meio do acesso a
uma educação profissionalizante de qualidade, com orientações
relativas ao início de carreira e à conquista do primeiro emprego.
Com duração de 6 meses, o curso é realizado nos períodos da
manhã (08h30min às 12h30min) ou da tarde (14h00 às 18h00). Tem
como público-alvo alunos entre 16 e 20 anos, que estejam no 3º ano
do Ensino Médio em escolas públicas e cujas famílias tenham renda
menor que um salário mínimo e meio por indivíduo.
O Instituto oferece:
- Bolsa de Estudos para o curso;
- Consultoria de RH a respeito de questões comportamentais como
autonomia e responsabilidade;
- Vale Transporte;
- Uniforme; e
- Material didático.
As inscrições podem ser realizadas até 16/11/2015, pelo site
www.proa.org.br
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VIDEOCONFERÊNCIA
“TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NA ESCOLA:
O DIREITO AO NOME SOCIAL”

A videoconferência “Travestis e transexuais na escola: o direito ao
nome social” será realizada no dia 05 de novembro, das 11h às
12h30min, também transmitida via streaming, no portal da Rede do
Saber.
Ela orientará os profissionais da rede estadual de ensino quanto à
aplicação do Decreto n. 55.588/10, a Deliberação CEE 125/14 e a
Resolução n. 45 de 18 de agosto de 2014, que versam sobre o
tratamento nominal de discentes travestis e transexuais. Também
abordará temáticas como o respeito à identidade de gênero e
reconhecimento das diferenças, e como lidar com questões referentes
às travestis, mulheres transexuais e homens transexuais nas escolas,
assegurando um processo de escolarização mais justo e equânime,
capaz de garantir o direito à educação para todos.
Público Alvo: Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores de
Núcleo Pedagógico interlocutores de Educação para a Diversidade
Sexual e de Gênero, Diretores de Centro de Informação Educacionais
e Gestão da Rede escolar (CIE), Diretores de Escola e educadores
em geral.
Como subsídio para este trabalho, recomenda-se a leitura do
“Documento Orientador CGEB nº 15 - Tratamento Nominal de
Discentes Travestis e Transexuais” que está disponível na intranet biblioteca CGEB.
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MOSTRA VIRTUAL MEDIAÇÃO ELINGUAGEM
2015
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Estão disponíveis as gravações das videoconferências realizadas no
contexto da II Mostra Virtual Mediação e Linguagem 2015, que
incluem vídeos/animações e podcasts/radionovelas.
Todos estão convidados a assistir e compartilhar a participação de
alunos e professores que apresentaram suas produções audiovisuais,
a partir da leitura de literatura.
Os links devem ser acessados pelo Internet Explorer:
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MOSTRA_VIRTUAL_LINGUAGEM_ANIMACAO_14_
10_15.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/SEE/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_II_MOSTRA_VIRTUAL_
DE_VIDEOS_21_10_15.wmv

CURRÍCULO+ LANÇA A WEB SÉRIE

VIDEOAULAS+
Foi lançada a Web Série Videoaulas+ para ampliar,
complementar, enriquecer e diversificar ainda mais o trabalho do
professor em sala de aula. São 10 vídeos que reúnem o conteúdo
abordado durante as oficinas de produção de vídeos, realizadas
presencialmente ao longo de 2015 pelo projeto Expedição
Videoaulas+. A Web Série Videoaula+ apoiará:
 O Professor que participou da oficina, já que ele poderá
consultar e rever o conteúdo, assim como tirar as dúvidas.
 O professor que não participou da oficina, visto que ele
poderá conhecer o conteúdo e utilizá-lo para subsidiar a produção
de suas videoaulas.
Para o lançamento, foram apresentados os dois primeiros
episódios:
No primeiro episódio o professor verá o potencial desse recurso
como complemento pedagógico para os conteúdos já desenvolvidos
com os alunos.
O segundo episódio fornece dicas sobre a escolha do tema, assim
como os cuidados com o som, a imagem e a oralidade ao preparar o
Roteiro de uma videoaula.
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Os demais episódios serão apresentados às terças e quintas-feiras
no canal YouTube oficial da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Acesse o link pelo
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Currículo+(www.curriculomais.educacao.sp.gov.br).

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Veja também como você pode enviar sua videoaula. Preencha o
formulário disponível no COLABORE, localizado no menu
principal da plataforma Currículo+, e contribua para aumentar o
acervo digital. Seguem os links:

Editorial

1º episódio:
https://www.youtube.com/watch?v=WgyjlfWFzU4&list=PL6fldOITrOioK1Ik
LSmE8oBpqgCGXrFIJ

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)

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

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

2º episódio:
https://www.youtube.com/watch?v=hpfCTmGY8ww&list=PL6fldOITrOioK1I
kLSmE8oBpqgCGXrFIJ&index=2

