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NÚCLEO PEDAGÓGICO

ETAPAS FINAIS DO PROCESSO ELEITORAL
DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS
DIVULGAÇÃO E POSSE DAS CHAPAS
VENCEDORAS
A divulgação e posse das chapas vencedoras são as etapas finais do
processo eleitoral dos grêmios estudantis em suas Unidades
Escolares. Para viabilizar o acompanhamento do Grêmio Estudantil
de sua Unidade Escolar a SEE/SP encaminha, para que vocês ou
quem vocês designarem para fazê-lo, respondam uma pesquisa que
estará disponível até o dia 04/05/2016. Vocês terão acesso a ela
pela Secretaria Escolar Digital – SED, somente no perfil do
Diretor ou do Vice-Diretor.
Esperamos apoiar suas agremiações na formação de seus membros e
também dar visibilidade às suas ações. Por esta razão, solicitamos
que a pesquisa seja preenchida com atenção e presteza.
A pesquisa está disponível na página inicial da SED, após o
login nos perfis Diretor e Vice-Diretor clicar no banner “cartaz
do grêmio”, abrirá uma janela com os links de cada DE para
digitação.
Em caso de dúvida ou dificuldade para responder a pesquisa entrar
em contato com Núcleo Pedagógico (Dulce ou Valentina).
Desde já, agradecemos sua atenção.

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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“Pesquisar e Conhecer
Para Combater o Aedes aegypti”
Divulgamos a seguir o Concurso “Pesquisar e Conhecer Para
Combater o Aedes aegypti,” promovido pelo Ministério da
Educação, que escolherá vídeos de 90 segundos que apresentem de
forma criativa o trabalho desenvolvido nas escolas brasileiras para
o combate do mosquito Aedes aegypti.
O concurso é voltado para unidades de ensino da Educação Infantil
a Graduação das redes pública e privada, e receberá vídeos que
deverão considerar o trabalho desenvolvido a partir da Semana de
Mobilização Família na Escola, que ocorreu de 04 a 09 de abril.
Cada escola poderá inscrever apenas um vídeo em cada categoria e
nível de ensino. O vídeo deverá ser produzido por uma equipe
formada por um professor ou educador responsável, e até três
alunos.
Os trabalhos vencedores de cada unidade da federação concorrerão
na etapa nacional que elegerá dois vencedores: um escolhido pela
Comissão Julgadora e um indicado por júri popular. Os vencedores
das etapas regionais serão agraciados com certificados a serem
entregues em cerimônia realizada na unidade da federação de
origem. Os vencedores da etapa nacional serão agraciados com
certificados que serão entregues em cerimônia a ser realizada em
Brasília e participarão de um curso de formação a ser realizado na
capital.
O Regulamento completo do concurso está disponível no endereço
eletrônico http://zikazero.mec.gov.br/?pagina=concurso
e as
inscrições devem ser feitas de 23 a 31 de maio de 2016 no mesmo
site.
Em caso de dúvidas, e para ter mais informações, acesse o site do
concurso ou entre em contato através do e-mail
pesquisareconhecer@mec.gov.br
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Com o objetivo de disponibilizar um canal único para acesso: (i) às
informações; (ii) aos relatórios; e (iii) às solicitações relacionadas ao
Programa Acessa Escola, desenvolvemos uma página do programa no
portal da Secretaria da Educação, que pode ser acessada pelo link:

http://www.educacao.sp.gov.br/acessa-escola
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Nesta página, vocês terão acesso às seguintes facilidades:
 Sistema de indicação de responsáveis pela sala – Este
sistema permite que cada Diretor de Unidade Escolar indique,
consulte e atualize os dados dos responsáveis pela sala do acessa
escola, para cada um dos turnos de funcionamento da escola, assim
como optar por uma das 3 dinâmicas de abertura e fechamento das
salas.
 Sistema de abertura de chamados – Sempre que
necessário, cada Unidade Escolar e/ou Diretoria de Ensino poderá
abrir chamado para suporte.
 Atendimentos por Escola – Neste box, os gestores das
unidades escolares terão acesso aos seguintes relatórios:
 Atendimentos realizados por escola (cada atendimento
significa 30 minutos de utilização do sistema);
 Acessos na Plataforma Currículo+ (cada acesso realizado na
Plataforma Currículo+, nos computadores da Sala Acessa Escola).
Este box vai direcioná-los aos relatórios disponíveis na Biblioteca da
CGEB na Intranet – Espaço do
Servidor (Obs.: ambos os relatórios serão atualizados mensalmente)
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 Programas e Projetos da SEESP - acesso aos programas e
projetos que fomentam o uso das
TIC nas salas Acessa Escola;
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 Últimas notícias – acesso às últimas notícias sobre o
Programa Acessa Escola.

ZAYED – Future Energy Prize
Prêmio Zayed de Energia do Futuro
O Prêmio Zayed de Energia do Futuro, criado pelo governo dos
Emirados Árabes Unidos pretende premiar iniciativas em
sustentabilidade social, econômica e ambiental.
São várias as categorias e entre elas a categoria de Escolas
Secundárias Globais. Para esta categoria, estão reservados 500 mil
dólares, divididos em até 100 mil dólares por cinco regiões:
Américas, Europa, África, Ásia e Oceania.
Avaliação: se fará mediante análise de quatro critérios: Impacto,
Inovação, Liderança, Visão de longo prazo.
Quem pode se inscrever: Todas as escolas de Ensino Médio. A
candidatura precisa ser apoiada pela escola e sua gestão.
Projeto: Cada escola tem de apresentar uma proposta detalhada para
um projeto e o prêmio vai financiar a conclusão do projeto. Esse
projeto proposto deve promover a energia renovável e
sustentabilidade, que podem incluir melhorias na eficiência
energética ou da água, ou a redução de resíduos, com benefícios
claros e mensuráveis. Excelente oportunidade para que os
professores estimulem seus alunos para a propositura de projetos
viáveis.
Premiação: Será selecionado um vencedor em cada uma das cinco
regiões continentais e cada vencedor receberá até cem mil dólares. A
quantia final dependerá da informação de custos do projeto na
proposta. Não se trata de premiar as realizações do passado, mas sim
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de permitir que as escolas vencedoras possam desenvolver projetos
próprios de energia limpa.
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Editorial
Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Tudo isso motiva o estudante a aplicar aquilo que está aprendendo à
vida prática e, melhor ainda, faz com que o jovem se conscientize da
urgência de uma conversão ética, para que a Terra continue a nos
suportar sobre sua superfície, sem que tenha um colapso.
Escolas que se inscreverem, por favor, informarem ao Núcleo
Pedagógico para que possamos auxiliá-los no desenvolvimento do
projeto (Cláudia 2602-2712 ou Xenia 2602-2727).

Atenção: Todo o projeto deve ser registrado em inglês, por isso
indicamos uma parceria com os professores de inglês das escolas.
Passo a passo:

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)

1. Acessar http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/
2. Fazer o registro no site e criar uma conta.
3. Confirmar o E-mail registrado
4. Realizar o login no site do prêmio
5. Serão necessários anexar alguns documentos – até no máximo
7MB para texto e 20MB para vídeos em MP4
6. Aceitar os termos e condições do prêmio
7. Tutorial de inscrição.

