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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.

SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL
QUADRO DO MAGISTÉRIO

Informamos que no DOE de 16/10/15, página 32 foi publicada a
Instrução DDPE-4, de 14-10-2015 relativo ao formulário
SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL – QUADRO DO MAGISTÉRIO - 14,
emitido pelos Órgãos do Sistema de Administração de Pessoal das
unidades da Secretaria da Educação.
Segue, em anexo, formulário que deverá ser utilizado a partir desta
programação de pagamento.
CRH/LT5

Portaria CAF-G-29, de 15-10-2015
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Foi publicada no DOE de 16/10/15, página 32, a Portaria CAF-G29, de 15-10-2015, (em anexo), que define e uniformiza
procedimentos relativos às informações de ocorrências para o
processamento da folha de pagamento dos servidores públicos.
Solicita-se, atenção especial ao §2º do artigo 1º e artigo 4º.
CRH/LT5
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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ATENÇÃO: ALTERAÇÃO NO PRAZO PARA
INSCRIÇÕES POR DESLOCAMENTO

Até 27/11/2015 estarão abertas as inscrições por Deslocamento,
visando o atendimento somente nas escolas da Rede Estadual.
As inscrições foram prorrogadas tendo em vista aplicação do
SARESP nos dias 24 e 25.
Opção 14.7.1.1 = INSCREVER POR DESLOCAMENTO - COM
ALTERACÃO ENDEREÇO ALUNO (O aluno será atendido em
qualquer escola estadual com vaga próximo ao endereço
residencial)
14.7.1.2 = INSCREVER POR DESLOCAMENTO - SEM
ALTERAÇÃO ENDEREÇO ALUNO (O aluno será atendido na
escola de inscrição, mediante existência de vaga)
O módulo de confirmação de matrícula no sistema Educacenso http://www.educacenso.inep.gov.br/censobasico/#/.
CIE - NRM

NÚCLEO PEDAGÓGICO

SEMANA ESTADUAL DE
MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
2015
Considerando-se os dados de transmissão da dengue
e o Plano de Controle da Dengue, a Superintendência
de Controle de Endemias – SUCEN da Secretaria de
Estado da Saúde, por meio do Comitê Estadual de
Mobilização contra a Dengue propõe a realização da
Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue.
Trata-se de iniciativa que busca intensificar ações de
prevenção e de controle da dengue em casas, escolas,
locais de trabalho e demais ambientes, tendo em
vista a redução da infestação do mosquito Aedes
aegypti e da doença na população.
No que se refere aos ambientes escolares, reforçamos que
esta ação corrobora o desenvolvimento de atividades,
realizadas ao longo do ano e da programação curricular,
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com o intuito de desencadear, ampliar ou fortalecer a
abordagem desse assunto e incrementar atitudes de
prevenção. Nesse sentido, a escola tem papel importante
na divulgação dessa ação, pois conta com o potencial
multiplicador de estudantes junto às famílias.
Destacamos que os objetivos dessa Semana constituem
foco constante das ações realizadas nas escolas ao longo
do ano letivo e não somente em períodos destacados.
Lembramos que a realização da Semana no mesmo
período do SARESP não impede a continuidade das ações
que as escolas habitualmente já realizam, uma vez que
estas podem ser retomadas após a avaliação. Nesse
sentido, reforçamos a necessidade de que as atividades de
prevenção sejam permanentes considerando-se os dados
fornecidos pela SUCEN e a evolução da dengue que
ocorre entre os meses de novembro e abril. Portanto, as
providências e medidas de prevenção devem continuar
sendo estendidas durante todo o verão, visando à
diminuição do mosquito transmissor da dengue.
Dessa forma, chamamos a atenção para a importância de
que os gestores, no período que antecede as aulas,
realizem ações de conservação do prédio escolar e suas
dependências,
observando
as
recomendações
preconizadas pela SUCEN após realização de vistoria.
Essa vistoria deve ser agendada com as Regionais da
SUCEN e das SUVIS – Supervisões de Vigilância em
Saúde, para o Município de São Paulo.
Lembramos ainda que a doença Chikungunya, causada
por vírus Alphavirus, é transmitida pelos mosquitos
Aedes aegypti e Aedes albopictus, ou seja, sua
transmissão é feita pelo mosquito do mesmo gênero do
mosquito transmissor da dengue.
De acordo com a SUCEN, os casos observados no Brasil
foram importados do Caribe, Venezuela, Haiti, República
Dominicana e El Salvador. Trata-se, portanto, de doença
emergente que se mostra em expansão e que deve receber
a mesma atenção que a dengue, uma vez que ambas tem o
mesmo mosquito como vetor.
Para contribuir para o planejamento e desenvolvimento
de ações preventivas que atendam as diferentes regiões,
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encaminhamos, em anexo, cartaz Dengue 2015 e a
apresentação da SUCEN sobre a situação epidemiológica e
de infestação do mosquito no estado de São Paulo.
Estas e outras informações contidas nos links abaixo poderão
contribuir para o planejamento de ações a serem
desenvolvidas em suas regiões.
Plano de Controle da Dengue:
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue13_Plano2013-2014.pdf

SUCEN: http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-
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endemias/

Centro de Vigilância Epidemiológica:
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/cve_dengue.html

A internet é comprovadamente uma importante ferramenta de
comunicação na atualidade, usada para vários fins, em especial para

CURRÍCULO+ APOIA A CAMPANHA
INTERNET NA ESCOLA
informação, lazer, trabalho e estudo.
Reconhecendo as vantagens do uso dessa ferramenta na Educação, a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da
plataforma Currículo+, apoia a campanha Internet na Escola. Esta
campanha pretende mobilizar todos na escola para solicitar que
todas as escolas do Brasil recebam um link de no mínimo 10 MEGA
até 2016.
Para colaborar com a campanha, clique aqui:
http://www.internetnaescola.org/#teste , e faça o teste da
conectividade na escola - preferencialmente de forma simultânea em
todos os computadores. Esse teste colaborará para a criação de um
mapa da conectividade em todas as escolas do Brasil.
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Em reunião com a Chefia de Gabinete e a Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica - CGEB, com a participação do
SENAI -SP tratou-se da oferta de vagas aos Cursos Técnicos,
para os alunos da rede pública estadual, com início em 2016.
Foi considerada, a relevância da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio para estudantes da rede estadual, que cursarão em
2016 a 2ª série, visando à complementação de sua formação geral,
na forma concomitante, possibilitando aos alunos a obtenção, ao
término do ensino médio, de diploma de Técnico que os habilitem
para o exercício profissional.
Encaminhamos, em anexo, a relação dos Bairros da Capital e das
demais cidades do Estado, contendo as especificações quanto aos
títulos dos cursos, horários, períodos e quantidade de vagas.

Clique para acessar os anexos :
OFERTA CURSO TÉCNICO - 1º SEMESTRE DE 2016 - GR1
OFERTA CURSO TÉCNICO - 1º SEMESTRE DE 2016 – GR2
OFERTA CURSO TÉCNICO - 1º SEMESTRE DE 2016 – GR3
Escolas SENAI SP

RECOLHIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS
DO PNLD E OUTRAS ORIENTAÇÕES

Solicitamos a todas as escolas do Ensino Fundamental dos Anos
Finais e Ensino Médio que realizem mutirões para o
recolhimento
dos livros didáticos reutilizáveis, dos PNLD 2014 e 2015, uma
vez que os mesmos serão utilizados pelos alunos matriculados no
ano letivo de 2016. Após o recebimento dos livros, deverá ser
realizada a contagem dos mesmos por disciplina, título e ano,
para o devido remanejamento do excesso ou solicitação da
reserva técnica das faltas.
Quanto aos livros do PNLD 2013, referentes aos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, haverá o desfazimento total, conforme
dispõe a Resolução no 83/2013 e Lei Estadual no 14.470/2011.
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A distribuição dos livros didáticos do PNLD para o ano letivo
de 2016 já se iniciou.
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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
(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)

Em função da utilização do Censo Escolar de 2014, pelo FNDE,
para o cálculo e remessa dos livros didáticos do PNLD 2016,
poderá haver distorções de quantitativos entregues para mais
e/ou
para menos. Assim sendo, as escolas devem receber todas as
encomendas de livros, para posterior remanejamento quando
necessário.
.

