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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.

Inscrições para a

Olimpíada de Língua Portuguesa
Escrevendo o Futuro – 5ª edição/2016

Informamos que as inscrições para a Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro - 2016 estarão abertas até
dia 30/04. As escolas da rede estadual podem realizar suas
inscrições, observando as orientações que podem ser
acessadas
no
link:
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso .
A Olimpíada de Língua portuguesa Escrevendo o
Futuro é um concurso de produção de textos para alunos de
escolas públicas de todo o país, do 5º ano do Ensino
Fundamental a 3º série do Ensino Médio. Iniciativa do
Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social, com
coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), este ano
promove sua 5ª edição.
O tema desta edição é “O lugar onde vivo”, que propicia aos
alunos estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o
conhecimento sobre a realidade, contribuindo para o
desenvolvimento de sua cidadania.
Neste ano, os primeiros 100 mil professores inscritos
recebem um DVD com a Coleção da Olimpíada, material
que apresenta a sequência didática para o ensino da escrita
em quatro gêneros textuais.

Sede da Diretoria Leste 5
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Ressaltamos que, para além da seleção e premiação de textos,
a Olimpíada propõe para o professor de língua portuguesa uma
formação que o auxilie na reflexão e compreensão da função
social da escrita, fortalecendo o seu trabalho em sala de aula.
A experiência de produção de textos possibilita aos alunos a
ampliação de suas competências na linguagem oral, na leitura
e na escrita, além de aprofundar o olhar sobre o lugar em que
vivem, aproximando a comunidade da escola.
O concurso é uma motivação para que as escolas embarquem
numa metodologia de ensino da escrita - explica Sônia Madi,
coordenadora pedagógica da olimpíada, no Cenpec.
Contamos com a participação de todos!!!

Equipe de Língua Portuguesa

XIII Semana de Geografia da USP

Solicitamos a divulgação de evento na USP do Depto. de
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH) referente à possibilidade da inscrição de
projetos de professores e alunos.
Convidamos a se inscreverem com sua respectiva escola
na Escola de Projetos da XIII Semana de Geografia da
USP. O evento acontecerá de 19 de outubro a 21 de outubro de
2016 no Depto. de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas (FFLCH) da USP.
É muito importante que o projeto que você já
desenvolve com seus estudantes (ou que tem vontade de
desenvolver) seja divulgado e conhecido por quem está no
meio acadêmico, seja ele aluno ou professor.
Para se inscrever basta enviar um projeto com até 03
páginas contendo nome do projeto, descrição do trabalho a ser
realizado, texto justificando a importância de sua realização e
série na qual ele será desenvolvido. Na capa deve estar
indicado o nome da escola, endereço, diretoria de ensino

correspondente, professor responsável, telefones, emails e horário para contato. O tema da Semana deste ano é:
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“A luta pelo espaço público: Qual escola queremos?”
A partir deste tema geral, sugerimos alguns subtemas
para a realização do projeto a saber:
 O papel da comunidade no fortalecimento da escola
 A questão da mobilidade escolar e na cidade
 Qual escola queremos?
 A crise do ensino
 O espaço público e as áreas de lazer


O espaço público enquanto espaço da
diversidade
Ressaltamos que esses subtemas são sugestão, e projetos
com outros temas poderão ser enviados, tendo o professor
total autonomia para a criação e desenvolvimento de outras
abordagens.

Cada escola poderá apresentar até 02 projetos,
feitos por professores e estudantes de várias séries, em
conjunto ou separadamente, sendo que cada projeto
deve ser encaminhado por um único professor. O
projeto deve ser enviado para semangeo@usp.br, no
período de 07/03/16 à 11/04/16; o resultado da
seleção será divulgado no site da Semana de Geografia
até o dia 15/04/2016.
 Os projetos selecionados poderão contar com o
apoio de um monitor para sua realização. Os
resultados do projeto deverão ser apresentados pelos
estudantes durante a realização da XIII Semana de
Geografia, 19 de outubro a 21 de outubro de 2016, na
Universidade de São Paulo. (Recomenda-se que o
projeto esteja concluído em ocasião de sua
apresentação na Semana).

Além da Escola de Projetos, outras atividades
ocorrerão ao longo do deste ano. Entre elas: Núcleos
de Estudos (Conferir programação no site). Entre no
site http://labur.fflch.usp.br/node/15,
confira
a
programação
dos
textos
a
serem
discutidos. PARTICIPE!!!


Obs: Serão emitidos certificados para todas as
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atividades.
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Realização
Departamento de Geografia - Universidade de São Paulo
- USP
Av. Prof. Lineu Prestes, 338 – CEP 05508-900
Cidade Universitária – São Paulo
Laboratório de Geografia Urbana – LABUR, fone: (11)
3091-3714
Laboratório de Geografia Agrária - AGRÁRIA

CAMPANHA
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FARMACÊUTICOS CONTRA DENGUE,
ZIKA E CHIKUNGUNYA

Informamos que o Conselho Regional de Farmácia do Estado
de São Paulo / CRF-SP está realizando a campanha
Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikungunya.
A campanha tem o objetivo de contribuir na orientação da
população sobre as formas de prevenção e cuidados com as
doenças, visto que as farmácias e drogarias são
estabelecimentos de saúde de fácil acesso aos cidadãos
brasileiros e o farmacêutico pode desenvolver um papel muito
importante no combate a essas doenças.
Esta ação está organizada em três atividades:
1) Divulgação de materiais
Foram

disponibilizados

no

site

http://www.farmaceuticosp.com.br/dengue/,
folhetos informativos do Ministério da Saúde, da SUCEN-SP,
da COVISA-SP, da Fundação Oswaldo Cruz e do CRF-SP,
que visam auxiliar na eliminação dos criadouros do Aedes
aegypti. Também está disponível o vídeo “Saúde Brasil –
Dengue”, que trata de diversos assuntos, como medidas
preventivas, sintomas da dengue e modo de transmissão. O
vídeo traz informações pertinentes e úteis que podem auxiliar
na discussão do tema, mas chamamos a atenção de que
algumas informações estão desatualizadas, como, os estudos
sobre vacinas, a ausência da Chikungunya e Zika, os sorotipos
do vírus, os criadouros do mosquito e as formas de
diagnóstico da doença.

2) Orientação à comunidade
Ao ingressar na campanha, o nome e endereço do
estabelecimento que o farmacêutico atua é inserido no site
(http://www.farmaceuticosp.com.br/dengue/)
para que a população saiba os locais onde pode procurar
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orientação.
3) Realização de palestras
Como profissional de saúde, o farmacêutico pode orientar
sobre prevenção e os perigos do uso de medicamentos em uma
palestra que será ministrada gratuitamente. Na apresentação, o
profissional falará sobre o que é a doença, o que ela afeta,
cuidados, prevenção e medicamentos. Para solicitar a palestra,
entre em contato com o CRF-SP através da Seccional do
Conselho mais próxima de sua comunidade. Veja aqui a
relação de endereços e telefones:
http://portal.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/seccionais.html
Maiores informações podem ser encontradas no site:
http://portal.crfsp.org.br/noticias/6227-farmaceuticos-contradengue.html

Semana de Mobilização
Todos juntos contra o Aedes aegypti

Em continuidade às ações de prevenção a dengue,
chikungunya e zika, será realizada de 04 a 08 de abril de 2016
a Semana de Mobilização contra o Aedes aegypti, que tem
como objetivo intensificar as atividades de combate ao
mosquito e diminuir a incidência dessas doenças.

Nesse período, algumas ações devem ser implementadas ou
intensificadas:
 Abordagem do tema na programação curricular;
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 Realização de ações preventivas envolvendo estudantes e
comunidade escolar, principalmente a eliminação de
criadouros do mosquito;
 Realização da vistoria nos prédios públicos, conforme
orientação encaminhada no Boletim
CGEB nº 134 de 22/03/2016;
 Orientação sobre os sintomas das doenças e para a procura
da Unidade Básica de Saúde;
 Articulação com as Regionais da Superintendência de
Controle de Endemias – SUCEN, com o intuito de buscar
orientação sobre descartes adequados e eliminação de
eventuais criadouros de mosquito.
O Dia D de eliminação do Aedes aegypti será realizado no
dia 07 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da
Saúde, instituído pela Organização Mundial de Saúde – OMS,
desde 1948, com a finalidade de conscientizar a população
sobre as principais questões de saúde.
Os índices de infestação do mosquito e o número de casos de
dengue, chikungunya e zika apresentados pela SUCEN
apontam a necessidade de renovar e intensificar as ações e
propostas de trabalho, de modo a envolver também familiares
e responsáveis, além da comunidade escolar. Nesse sentido,
apresentamos uma proposta de ação em:
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHTk1rTUY1T0owYlE/view

a ser realizada pelos estudantes de nossas escolas.
Esta proposta pode e deve ser incrementada de acordo com a
diversidade de contextos regionais e identidade das Unidades
Escolares e Diretorias de Ensino e das atividades que já estão
em desenvolvimento. Destacamos a importância do
envolvimento do Grêmio, da Associação de Pais e Mestres,
bem como dos parceiros de cada região.
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CHAMADA DE ARTIGOS SOBRE
PRÁTICAS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL
EEI, EEQ, ERER, EJA nas Prisões, Educação na
Fundação CASA, Diversidade Sexual e de
Gênero.

O Núcleo de Inclusão Educacional da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica – NINC/CGEB/SEE, com base
nas em suas atribuições previstas no Decreto 57.141/2011,
convida todas e todos da Rede Estadual de Ensino, a
participarem de chamada para publicação virtual de práticas
de inclusão educacional desenvolvidas pelas Diretorias de
Ensino e/ou Unidades Escolares, notadamente em relação
às temáticas e modalidades de ensino trabalhadas pelo
NINC:
 Educação Escolar Indígena (EEI);
 Educação Escolar Quilombola (EEQ);
 Educação para as Relações Étnico-Raciais
(ERER), EJA nas Prisões;
 Educação escolar na Fundação CASA;
 Diversidade Sexual e de Gênero.
Os artigos comporão publicação virtual organizada pela
equipe NINC/CGEB/SEE, a ser disponibilizada na Intranet
da SEE e divulgada a todas as Diretorias de Ensino e
Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, no
segundo semestre de 2016.
Vale lembrar que, o ensino inclusivo não deve ser
confundido com educação especial embora o contemple.
Nomeia-se como “inclusão educacional”, o processo de
universalização da educação. Nessa prática, são valorizadas
as diferenças entre os indivíduos, onde o processo de
ensino e aprendizagem se concretiza pela cooperação, em
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uma convivência que respeite a diversidade humana e o
valor das contribuições de cada um nesse processo.
Segundo Sanchez (2005) "a filosofia da inclusão defende
uma educação eficaz para todos, sustentada em que as
escolas, enquanto comunidades educativas devem
satisfazer as necessidades de todos os alunos, sejam quais
forem as suas características pessoais, psicológicas ou
sociais (com independência de ter ou não deficiência).
Trata-se de estabelecer os alicerces para que a escola
possa educar com êxito a diversidade de seu alunado e
colaborar com a erradicação da ampla desigualdade e
injustiça social."
Assim sendo, o acolhimento de todos, sem distinção de
cor, classe social, condições físicas e psicológicas, num
abarcamento da sociedade como um todo, é o que se espera
de uma educação, realmente, inclusiva.
Os artigos poderão ser escritos por até 3 autores e deverão
atender a seguinte configuração:
 Arquivo em formato word: letra tamanho 11, Fonte
Arial, espaçamento entre linhas 1,5 cm., margens de 2 cm.
e máximo de 10 páginas.
 Deve conter obrigatoriamente: título centralizado
em maiúsculo e negrito, nome dos autores centralizado logo
abaixo do título, resumo de até 10 linhas, Introdução,
descrição da prática (local – escola, Diretoria de Ensino,
equipes de trabalho envolvidas, período, quantidade de
participantes – alunos, professores, gestores e outros),
metodologia utilizada na prática, resultados, considerações
finais e referências bibliográficas. Gráficos, imagens e
tabelas podem ser incorporados ao texto, com indicação da
fonte de dados.
 Além disso, os artigos poderão ser escritos em
parceria com funcionários de instituições que apoiam a
implementação da Educação escolar pela SEE/DE/UE,
como é o caso da SAP ou da Fundação CASA.
Os interessados devem enviar os artigos, por e-mail, até o
dia 30/06/2016 para:
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cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br.

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

Favor indicar no assunto do e-mail: “ARTIGO –
PRÁTICA DE INCLUSÃO EDUCACIONAL”.
Solicitamos, assim, que esta informação seja amplamente
divulgada na escola, para que o máximo de interessados
possa participar e visibilizar suas práticas.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA
DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBFEP)
Informamos que estão abertas as inscrições para a
Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas
(OBFEP), uma proposta desenvolvida pela Sociedade
Brasileira de Física (SBF) que é destinada exclusivamente
aos estudantes do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino
Fundamental, matriculados em escolas municipais,
estaduais e federais de todo o país.
O credenciamento das escolas deverá ser realizado de
25/03 a 27/05/2016; a realização da 1ª fase será em 24 de
agosto e a 2ª fase acontecerá em 18 de outubro.

(Diretor II/CAF-LT5)

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

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi

Mais informações sobre calendário, regulamento,
credenciamento, provas e programa de conteúdos de estudo
poderão ser obtidas no site http://www.obfep.org.br
Faça download do cartaz para divulgar a OBF na sua
escola, por meio do seguinte link:
http://www.sbfisica.org.br/~obfep/portfolio/divulgue-aobfep-2016/

(Diretor I – NIT/LT5)

Solicitamos,
que esse informe, seja
amplamente
divulgado para todos os alunos do 9º ano do EFAF e todas
as séries do EM a OBFEP, visando
despertar nos
educandos o interesse pela Ciência, em geral, e pela Física
em particular, assim como contemplar o desenvolvimento
do Currículo do Estado de São Paulo, na Educação Básica.

