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NÚCLEO PEDAGÓGICO

NORMAS DE CONDUTA NO ÂMBITO DA
EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS NACIONAIS DE LIVROS

Informamos que desde a divulgação do resultado da avaliação
pedagógica, ocorrida em 18/4/2016, até o final do período de
registro da escolha do PNLD 2017, é vedado o acesso pessoal de
qualquer representante de editora nas escolas e em ações com os
envolvidos na escolha dos livros. Clique aqui para conhecer, na
íntegra, a PORTARIA NORMATIVA Nº 7, DE 5 DE ABRIL DE
2007, que dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da
execução dos Programas do Livro.
Assim que obtivermos informações precisas sobre datas de escolha
e de publicação do Guia com as resenhas das coleções aprovadas
para o PNLD 2017 - Anos Finais do Ensino Fundamental, passo a
passo do acesso ao PDDE Interativo e à planilha de Escolha etc,
divulgaremos no portal da SEE - www.educacao.sp.gov.br
> Programas e Projetos > Programas de Livros > Acesse o site >
PNLD 2017.
O CEFAF/Programa de livros, realizará uma Videoconferência no
dia 9/6/2016, das 13 às 15 horas, para os PC das escolas que
oferecem Anos Finais e demais envolvidos no processo de escolha
do PNLD 2017, que também poderão acompanhar a
Videoconferência por streaming no site da Rede do Saber:
www.rededosaber.sp.gov.br.

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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"A CONSOLIDAÇÃO DA INCLUSÃO
ESCOLAR NO BRASIL -2003 A 2016"

O Centro de Atendimento Especializado – CAESP, por intermédio do
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, recebeu do
Ministério da Educação, o documento "A consolidação da Inclusão
Escolar no Brasil - 2003 a 2016".
A Secretaria de Educação possui uma política de Educação Especial em
uma perspectiva inclusiva, que segue as diretrizes nacionais e
internacionais para promover a inclusão dos alunos público-alvo da
Educação Especial na rede pública paulista.
Para que essa política seja efetivamente implementada, é
imprescindível que todos sejam envolvidos. A inclusão se faz com
todos e por todos. Por esse motivo, solicitamos a ampla divulgação
desse documento do MEC, para que se consiga disseminar a cultura da
Educação Inclusiva em todas as escolas estaduais.

IX CONCURSO DE DESENHO TOYAMA
2016
“KIMONO – Tradição no Japão hà mais de 2.000 anos”

“KIMONO - tradição no Japão há mais de 2.000 anos” é o tema
relacionado à cultura japonesa escolhido para os
trabalhos dos estudantes da rede pública do Estado de
São Paulo que participarão do Concurso de
Desenho/2016, instituído pela Secretaria de Educação
em parceria com a Província de Toyama no Japão, desde 2007.
O Festival de Arte e Cultura da Província de Toyama/Japão, realizado
desde 1997, é um evento que inclui exposição de obras infanto-juvenis,
produzidas por autores de até 15 anos de idade, vindas de localidades
com
as
quais
Toyama
mantém
intercâmbio.
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O Programa do Festival, busca divulgar, valorizar e preservar a Cultura
Japonesa, incentivando a pesquisa e difusão da produção artística dos
alunos de escolas públicas de diferentes países e, ainda, reunindo em
um mesmo espaço, alguns dos diversos campos da Cultura: Literatura,
Artes Visuais, Dança, Música, Teatro, Ikebana, Cerimônia do Chá e
trajes
típicos
regionais.
O Concurso tem como objetivo a ampliação do universo cultural dos
participantes e, além disso, possibilitar o desenvolvimento de práticas
pedagógicas que buscam, através da arte e da cultura, princípios de
estética, de sensibilidade e de criatividade, fazendo do desenho e da
pintura um importante canal de comunicação e expressão.
Alunos e educadores poderão avançar em seus estudos sobre a riqueza
da cultura e da tradição do povo japonês, em especial sobre o traje
típico japonês. E, como nos anos anteriores o CRE Mario Covas/EFAP
apoiará o trabalho das unidades escolares, disponibilizando o
regulamento com os critérios de participação e links contendo
informações
sobre
o
tema.
Bom trabalho a todos!

VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DA OBMEP

Nos 11 anos de OBMEP, as escolas que pertencem a DER Leste 5, tem
obtido resultados significativos na competição. Em contrapartida foi
percebida a redução gradativa da presença dos alunos e a ausência do
envio de classificados para a 2ª fase da Olímpiada.
Na intenção de incentivar a participação de nossos alunos, professores e
gestores nas ações que envolvem todo o processo antes, durante e
depois da Olímpiada disponibilizamos o primeiro vídeo de divulgação
da OBMEP confeccionado pelo Núcleo Pedagógico.
Na construção do vídeo contamos e agradecemos a colaboração de
alunos, pais, professores e equipe gestora das escolas.
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Agora solicitamos sua participação nesta ação para a exibição do vídeo
de divulgação em sua unidade escolar em ATPC, na reunião de Pais e
Mestres e nas salas de aula. Sugerimos que a exibição aconteça antes
da 1ª fase da 12ª OBMEP, que ocorrerá no dia 07 de junho.
Contamos com seu apoio neste momento e também nas próximas ações
no decorrer do ano letivo quanto a ressignificação da OBMEP em
nossa Diretoria.
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Acesse o vídeo no link:
https://drive.google.com/open?id=0B9g7oOOAIe1fbmdXaXpQdjdjUWs

ABERTA AS INSCRIÇÕES PARA O
PROGRAMA

“JOVENS EMBAIXADORES 2017”
Solicitamos que informem à todos os
alunos do Ensino Médio que a Embaixada
dos Estados Unidos lançou a décima quinta
edição do programa Jovens Embaixadores.
Nestes 15 anos de intercâmbio, em parceria
com a SEE, já mudou a vida de 460 jovens
de destaque da rede pública.
O programa permite aos participantes aprimorar as suas habilidades em
liderança, conhecer uma nova cultura, interagir com jovens americanos
e buscar oportunidades de crescimento pessoal e profissional. O
Programa não é somente um intercâmbio, mas também, um
empoderamento a jovens que querem ter a chance de mostrar que
são capazes de vencer.
Lembramos que para participar, é preciso ter entre 15 e 18 anos até 05
de fevereiro de 2017, cursar o ensino médio, ter excelente desempenho
escolar, bom nível de domínio do inglês, nunca ter viajado aos Estados
Unidos, ter uma boa relação com sua escola e comunidade e ter
realizado algum trabalho voluntário por pelo menos um ano. Também
serão avaliadas características pessoais dos candidatos, como
capacidade de comunicação, liderança e pró-atividade.
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Contamos, mais uma vez, com sua colaboração no sentido de divulgar
entre seus alunos, principalmente os responsáveis pelo Grêmio
Estudantil, por tratar-se de alunos que desenvolvem uma ação
voluntária na escola.
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Segue em anexo, cronograma e informações complementares.
Para assistir ao vídeo e para se inscrever no programa de 2017, acesse
o site: http://www.jovensembaixadores.org/2017/

PROJETO INOVAEJA
MEC/SECADI

O Projeto InovaEJA, implantado pelo Ministério da Educação e
Cultura – MEC e promovido pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), tem por objetivo
identificar propostas e experiências inovadoras que possibilitem a
construção de uma nova política nacional de educação de jovens e
adultos. O projeto consiste em uma plataforma na Internet para troca
de experiências e sugestões sobre a educação de jovens e adultos e
pretende reunir sugestões de estudantes, professores, diretores de
escolas que oferecem essa modalidade de ensino.
A plataforma InovaEJA estará disponível até 30 de junho de 2016 para
todos os interessados em apresentar propostas inovadoras e
compartilhar experiências exitosas, conforme critérios estabelecidos
no Regulamento do Projeto.
Mais informações sobre o Projeto e como efetuar o cadastro, favor
consultar o site: http://inovaeja.mec.gov.br/.
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4ª FECEESP
FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DE SÃO PAULO

