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ADIAMENTO DA DATA DA VIDEOCONFERÊNCIA

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.

Informamos que ainda não foi divulgado pelo MEC o resultado final
da avaliação pedagógica dos livros didáticos do Programa Nacional
do Livro Didático/2017, nem foi publicado o Guia de escolha, com as
resenhas de cada coleção aprovada. Por isso, a data para o registro
da escolha do PNLD 2017 não está definida.
Pelos mesmos motivos, foi necessário adiar a Videoconferência
sobre a escolha dos livros para o ano letivo de 2017, prevista para
esta semana, dia 16.
Aguardem as informações oficiais
CGEB/CEFAF-Programa de Livros.

divulgadas

apenas

pela

Reforçamos que desde o dia 18 de abril até o último dia de registro da
escolha no sistema PDDE Interativo, os representantes das editoras
não podem mais acessar pessoalmente as escolas nem participar de
eventos relativos à escolha, que envolvam as redes de ensino.

Sede da Diretoria Leste 5

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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“PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ”
3ª EDIÇÃO

O Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa da Samsung,
com coordenação geral do Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisa
em Educação, Cultura e Ação Comunitária, tem o apoio da
UNESCO, Reduca, Consed e outras instituições comprometidas com
a oferta de uma educação de qualidade a todas as crianças,
adolescentes e jovens brasileiros.
A proposta é estimular e difundir projetos de sustentabilidade
desenvolvidos por alunos do Ensino Médio da rede pública de
ensino, por meio dos conteúdos curriculares, na busca de soluções
capazes de resolver os problemas identificados nas comunidades
onde vivem. O projeto deverá ser coordenado por um professor das
áreas das Ciências da Natureza e da Matemática.
Em 2016, as inscrições vão até 29 de agosto e deverão ser feitas
somente por meio do site: www.respostasparaomanha.com.br.
Dentre os prêmios, estão: a criação do selo de vencedor regional e
notebooks para professores, diretores e alunos conforme etapa de
seleção.

CHAMADA DE ARTIGOS SOBRE:
“PRÁTICAS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL EEI, EEQ, ERER, EJA NAS PRISÕES, EDUCAÇÃO
NA FUNDAÇÃO CASA, DIVERSIDADE SEXUAL
E DE GÊNERO”
(PRAZO AMPLIADO).
O Núcleo de Inclusão Educacional da Coordenadoria de Gestão da
Educação Básica – NINC/CGEB/SEE, a partir de suas atribuições
previstas no Decreto 57.141/2011, convida todas e todos da Rede
Estadual de Ensino a participar 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
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(EEQ), Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), EJA nas
prisões, Educação escolar na Fundação CASA, Diversidade Sexual e
de Gênero.
Os
artigos
poderão
trazer
reflexões
teóricas
ou
compartilhamento de práticas (relatos de experiência) e
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, com foco
na visibilidade e fomento às práticas inclusivas.
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 1º de
agosto de 2016 para: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
Favor indicar no assunto do e-mail: “ARTIGO – PRÁTICA DE
INCLUSÃO EDUCACIONAL”.
PARTICIPEM!!!

