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Núcleo de Frequência e Pagamento

Segue no site do Boletim Informativo da D.E.R. Leste 5, o Boletim
Informativo do CGRH de 02/05/2016, contendo informações sobre
diversos procedimentos. Solicita-se especial atenção às orientações
do CEPAG, em relação ao Parecer PA 95/2015, referente à Licença
para Tratamento de Saúde/Frequência.

Instituto de Física organiza
12º Encontro USP Escola

NÚCLEO PEDAGÓGICO
A Universidade de São Paulo promove, entre os dias 18 e 22 de julho,
o 12º Encontro USP Escola. O foco é a atualização e formação de
professores por meio de cursos e oficinas realizados em várias
unidades localizadas na Cidade Universitária. Para o evento são
esperados mais de 300 participantes de escolas de todo o Estado. A
iniciativa é um momento para discussão e colaboração entre a
universidade e a escola para transformação da realidade do ensino
fundamental e médio.
“Na abertura desse encontro, haverá uma mesa-redonda sobre a
constituição dos conselhos de escola e a atuação dos grêmios e,
também, relatos de experiências dos docentes da rede estadual de
ensino e a participação de um especialista do Instituto Paulo Freire”,
adianta a coordenadora do encontro e professora do

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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Instituto de Física da USP, Vera Bohomoletz Henriques.
Além do Instituto de Física, participarão os institutos de Química,
de Geociências e de Ciências Biomédicas, a Faculdade de Filosofia,
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Letras e Ciências Humanas e o Museu de Arte Contemporânea da
USP.
Nessa edição haverá ainda cursos satélites que ocorrerão entre os
dias 25 e 29 de julho. A lista completa e a descrição dos cursos estão

XVII Prêmio Arte na Escola Cidadã
no link http://goo.gl/183IR4. As inscrições poderão ser feitas a partir
do dia 9 em http://portal.if.usp.br/extensao.
A ideia é oferecer aos professores que
participam dos Encontros USP-Escola mais
oportunidades de capacitação.

Solicitamos ampla divulgação desse informe, a todos os professores
de arte. Consideramos que os excelentes projetos desenvolvidos nas
Unidades Escolares da DER Leste 5, são experiências exitosas
exemplares, que certamente atenderão satisfatoriamente aos
requisitos básicos, para a conquista do prêmio.
Vale lembrar, que a premiação é para o professor e também para a
escola, que apresentarem o melhor projeto desenvolvido.
Para orientação ou esclarecimento de dúvidas, com relação à
elaboração do texto final do projeto, entrar em contato com a PCNP
Cecília , no Núcleo Pedagógico, através do fone 2602-2711, ou pelo
e-mail ceciliartpcleste5@hotmail.com.

Sobre o Prêmio
O Prêmio Arte na Escola Cidadã é realizado pelo Instituto Arte na
Escola desde 2000 e já premiou 84 professores de todo o Brasil.
Seu objetivo é identificar, reconhecer e divulgar projetos
exemplares na área de Arte em sala de aula.
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Quem pode participar:
Professores ou equipes de professores que desenvolveram
projetos nas linguagens Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro
realizadas nos anos de 2014, 2015 e/ou 2016, em escolas de ensino
regular, públicas ou particulares, em todo o território nacional.
Como:
As inscrições são feitas exclusivamente no site
http://artenaescola.org.br/premio. Todos os inscritos recebem uma
prancha com proposição pedagógica para trabalhar com seus
alunos.
Quando:
De 19 de abril a 22 de maio de 2016.
Quem é premiado:
Professores e as respectivas escolas onde o projeto foi realizado.
Os professores premiados receberão 10 mil reais e as escolas nas
quais esses projetos foram desenvolvidos também receberão
prêmios, entre os quais a doação de um computador e uma
câmera digital. Os vencedores terão ainda seus projetos educativos
registrados em documentários produzidos pelo Instituto Arte na
Escola entre outros prêmios.
Todos os professores inscritos receberão via correio uma prancha
em formato A3 com uma reprodução da obra "O Sol quente no
sertão", de J.Borges e uma proposição poética para trabalhar em
sala de aula. O trabalho do artista é a nossa referência artística para
a identidade visual do prêmio.
Caso tenham dúvidas no preenchimento do formulário de inscrição,
os interessados em participar do concurso poderão entrar em contato
com a equipe do PAEC, de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h,
das seguintes formas:
Telefone: (11) 3103-8091
Rede Social: http://www.facebook.com/instituto.artenaescola
E-mail: premio@artenaescola.org.br
Fórum: http://www.artenaescola.org.br/forum/

