BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 2/nº 11 13-05-2016

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

NÚCLEO PEDAGÓGICO
XVII PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ
INSCRIÇÕES ATÉ 22/05

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/ou grupo de
professores 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.

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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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.

Quem pode participar:
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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/
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8º Prêmio CET de
Educação de Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego
– CET de São Paulo está realizando o 8º
Prêmio CET de Educação de Trânsito,
que tem por objetivo incentivar a
reflexão, a criatividade e a produção de
trabalhos voltados para a segurança no trânsito.
Poderão participar estudantes (educação infantil a universitário),
professores, terceira idade, motoristas, motociclistas, ciclistas e
cidadãos maiores de 16 anos, que residam ou estudem na cidade de
São Paulo.
Serão premiados 3 participantes em cada uma das 14 categorias, da
seguinte forma:
1º lugar – R$5.000,00 (cinco mil reais)
2º lugar – R$3.000,00 (três mil reais)
3º lugar – R$2.000,00 (dois mil reais)
O edital com todas as informações necessárias pode ser acessado no
site da CET www.cetsp.com.bronde, também, serão realizadas as
inscrições no período de 16 de março a 18 de maio de 2016.
Dúvidas ou maiores informações premiocet@cetsp.com.br
Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
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16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO
CONSTRUINDO A NAÇÃO NACIONAL
O Instituto da Cidadania Brasil e a Fundação Volkswagen lançaram a
16ª edição do Prêmio Construindo a Nação,
destinado a estimular e destacar as práticas
sociais desenvolvidas por agremiações
estudantis das escolas públicas e privadas,
em âmbito nacional. O tema principal será
“Os Grêmios na Comunidade - A vez dos Municípios”. Nessa edição,
o prêmio destacará ações de sucesso empreendidas pelas agremiações
estudantis e sua atuação nas demandas sociais das escolas e das
comunidades, olhando para os benefícios que a ação poderá trazer
também à população do município. Todos os grêmios estudantis
formalmente eleitos, que tiveram seu mandato entre 2015 e 2016 ou
que iniciaram suas atividades em 2016, poderão participar desta
premiação. Outros estudantes da escola que desenvolvam práticas
cidadãs também poderão participar, desde que sejam os
empreendedores destas práticas.
Serão valorizadas as parcerias que possibilitarão um aumento do
impacto da ação, beneficiando um maior número de pessoas e
influenciando o poder público responsável pela demanda atendida.
Somente serão considerados para inscrição, os vídeos que
apresentarem trabalhos sociais de toda natureza, e em todas as áreas –
saúde, trabalho, inclusão social, tecnologia e produção, meio
ambiente, cultura e educação. A agremiação vencedora receberá dez
mil reais, que serão convertidos em equipamentos eletrônicos para
utilização dos grêmios, de modo a facilitar suas ações. Segue abaixo,
orientação do Instituto de Cidadania Brasil com orientações para
acesso ao regulamento do concurso.
ATENÇÃO: A inscrição realizada até 31/07/2016 é da agremiação e
da escola, e o início do processo não garante a participação no prêmio.
Para garantir a participação nesta 1ª fase, os inscritos deverão,
também, inscrever o projeto de sua agremiação entre agosto e
setembro, seguindo todas as regras fixadas pelo Instituto.
Dúvidas, falar com Dulce no NPE. Fone: 26022714

Secretaria de Estado da Educação Diretoria
de Ensino – Região Leste 5

Página | 5

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

5ª EDIÇÃO DA
OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ESCREVENDO O FUTURO
As inscrições para participação na 5ª Edição da Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o
Futuro foram prorrogadas até 16 de maio. Para se inscrever, acesse:
www.escrevendoofuturo.org.br
Quem pode participar da Olimpíada?
Professores da rede pública e seus alunos, nas categorias:
Poema (5º e 6º anos do Ensino Fundamental), Memórias Literárias (7º
e 8º anos do Ensino Fundamental), Crônica (9º ano do Ensino
Fundamental e 1ª série do Ensino Médio) e Artigo de Opinião (2ª e 3ª
séries do Ensino Médio).
Informações: 0800 771 9310

Concurso “Shakespeare Hoje”
Em homenagem aos 400 anos da morte de Willian Shakespeare, o
British Council promove o concurso “Concurso Shakespeare Hoje”,
destinado a alunos e professores dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
COMO PARTICIPAR
 Com a coordenação de um professor, forme um grupo de até 5
alunos.
 Crie um vídeo de até quatro minutos com o tema Por que
Shakespeare continua atual? O filme deve explorar textos e
personagens de produções shakespearianas, e pode ainda conter trechos
de peças, adaptações dos alunos ou algum material criativo autoral que
seja inspirado pela obra do autor.

Secretaria de Estado da Educação Diretoria
de Ensino – Região Leste 5

Página | 6

 Insira o vídeo no YouTube com a hashtag #ShakespeareLives.
 Preencha o formulário de inscrição, com a inclusão do link do vídeo.
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Mais detalhes, acesse o site www.shakespearehoje.com.br
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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)

Caso tenham interesse, os alunos participantes do Projeto Mediação e
Linguagem poderão utilizar a mesma produção de curta metragem, a
partir da leitura de uma obra de Shakespeare, para participar desse
Concurso.
VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL
“AVALIAÇÃO INICIAL - PEDAGÓGICA - DI",
LINK DE ACESSO E MATERIAL DE APOIO
Informamos que a terceira videoconferência sobre Educação Especial
intitulada “Avaliação Inicial - Pedagógica - DI", realizada em 26 de
abril de 2016, e que teve por objetivo orientar a aplicação da Avaliação
Inicial, conforme o Anexo I da Instrução CGEB, de 14 de janeiro de
2015, retificada no DOE de 20/01/2015, que dispõe sobre a
escolarização de alunos com deficiência intelectual (DI) da rede
estadual de ensino, já se encontra disponível lembrando que ela
também estará disponível na videoteca do site da Rede do Saber.

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos

Orientamos que utilizem o Internet Explorer para melhor visualização
do arquivo.

(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)

Também apresentamos os slides utilizados durante a videoconferência
como material de apoio, lembrando que o vídeo também se encontra
disponível na videoteca da Rede do Saber e que a apresentação está na
aba "arquivos".
Agradecemos a participação de todos e aproveitamos a oportunidade
para convidá-los para a próxima videoconferência da série, com temas
referentes à Educação Especial, que será realizada em 30 de maio.
Fiquem atentos à chamada!
CAESP / CAPE

