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NÚCLEO PEDAGÓGICO
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.

Olimpíada de Língua Portuguesa

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o
Futuro é um concurso de produção de textos para
alunos e professores de escolas públicas brasileiras,
do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio. A 5ª edição da Olimpíada será lançada no dia 25 de
fevereiro de 2016.
Segue, em arquivo anexo, convite do “Lançamento Nacional
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro”.
Equipe de Língua Portuguesa
Núcleo Pedagógico – DER Leste 5

PROGRAMA LÍDERES INTERNACIONAIS EM
EDUCAÇÃO
(INTERNATIONAL LEADERS IN EDUCATION PROGRAM – ILEP)

Solicitamos a todas as Diretorias de Ensino que divulguem
amplamente, junto aos professores efetivos em Língua Inglesa, das
escolas de Ensino Médio de sua jurisdição, com o estágio
probatório concluído, o Programa Líderes Internacionais em
Educação (International Leaders in Education Program – ILEP). O
programa é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados
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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Unidos em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de
Educação (CONSED) e oferece oportunidade para que professores
das mais diversas partes do mundo participem de um curso de
aperfeiçoamento por um período de cinco meses (de janeiro a maio
de 2017) nos Estados Unidos.
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Para se inscrever, o candidato deve enviar até 30/03/2016, por
email, para ana.pereira@educacao.sp.gov.br, responsável pelo
Programa na CGEB/CEFAF, os seguintes documentos:
 Formulário de inscrição devidamente preenchido, assinado
e carimbado pelo Diretor de Escola (clique aqui ou aqui);

Carta de recomendação da Secretaria de Educação (assinado
e carimbado pelo Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e
homologado pelo Dirigente) confirmando a liberação com
vencimentos, caso o professor seja selecionado; (clique aqui);

Currículo resumido (clique aqui ou aqui);

Cópia do Passaporte com o nome completo e fotografia.

O prazo para o envio dos documentos termina em 30 de
março de 2016. Os candidatos deverão enviar seus documentos
apenas para SEESP, aos cuidados da coordenadora do programa.
Os documentos enviados diretamente para a Embaixada
Americana, CONSED, ILEP 2017 ou IREX, serão
desconsiderados.
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com Ana Beatriz ou
Jucimeire, por meio dos telefones:

 (11)3351-0163 ou (11) 3351-0156

ou pelos email-s:
ana.pereira@educacao.sp.gov.br
jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br

MOBILIZAÇÃO E COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Considerando-se a notificação de casos de dengue e outros dados
epidemiológicos sobre “Dengue, Chikungunya e Zika”, fornecidos
pela Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN da
Secretaria de Estado da Saúde no Estado de São Paulo informamos
que, o dia 13 de fevereiro foi considerado o Dia Nacional de
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Mobilização e Combate ao Aedes aegypiti, em todo o território
nacional. Dessa maneira, a importância da mobilização de todos os
setores da sociedade para a prevenção contra dengue, chikungunya e
zika, com a eliminação do mosquito Aedes aegypti, por meio da
eliminação de possíveis criadouros desse vetor é de extrema
importância.Lembramos a importância da escola na divulgação e na
ação do combate contra o mosquito Aedes aegypiti. Nesse sentido,
nosso Currículo também oportuniza o trabalho voltado à Promoção
da Saúde e Educação Ambiental pelos temas transversais. Portanto,
as escolas podem considerar em seus planos de ensino as
oportunidades, nas diferentes disciplinas, para que o tema seja
abordado, seja em atividades individuais ou coletivas.
Por outro lado, as escolas podem envolver o Conselho Escolar, ou
ainda, as Unidades Escolares que possuem as comissões de meio
ambiente e qualidade de vida “Com-Vida”, o grêmio estudantil e a
Escola da Família poderão articular esses grupos na reflexão sobre o
tema, na proposição de ações e/ou acompanhamento no combate ao
Aedes Aegypti.
Como fonte de informação e pesquisa sugerimos o site da SUCEN
que contém o Boletim Informativo #zikazero e as “Ações de Todos
Juntos Contra a Dengue”.
ou ainda o site (clique aqui).

Bolsas para Professores nos cursos da
“Casa do Saber”
Informamos que a Casa do Saber oferece cursos livres, palestras e
oficinas de estudo nas áreas de artes plásticas, ciências sociais,
cinema, educação, filosofia, história, música e psicologia, reunindo
renomados professores e conferencistas.
Com o objetivo de ampliar os horizontes culturais dos professores, a
Casa do Saber oferece acesso a bolsas de estudos para cursos com
metodologia clara e envolvente, porém rigorosa e fiel às obras dos
criadores. As bolsas de estudo destinadas a professores do quadro da
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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)
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Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)
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Secretaria de Estado da Educação passam por triagem inicial. Os
interessados deverão entrar em contato com Edimicio Flaudisio Silva,
por meio de e-mail: edimicio.silva@educacao.sp.gov.br, o qual deve
conter um texto de, aproximadamente, três parágrafos, com as
expectativas em relação ao curso escolhido; nome completo, número
do RG e do CPF, endereço completo, e-mail, telefone(s), nome da
escola em que trabalha, componente curricular que ministra, Diretoria
de Ensino e número do RS/PV. Para saber sobre os cursos, clique
aqui http://casadosaber.com.br/

Informação - CAPE
O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE
informa, para fins de divulgação, que as inscrições para o
Curso de Extensão em Pedagogia Hospitalar estarão abertas
do dia 01/02/2016 ao dia 04/03/2016.
O curso, oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão da
UNIFESP, é gratuito, tem duração de 120 horas e as aulas
serão às segundas-feiras, das 13h às 17h, no período de
14/03/2016 a 28/11/2016.
Como pré-requisito, o candidato deverá ter concluído
integralmente o curso de Pedagogia.
Para inscrições e maiores informações, consultar o folder de
divulgação anexo.
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