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Boletim Informativo

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Exposição
“Raimundo Cela –um mestre brasileiro”

Diretoria de Ensino
Região Leste 5

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.

Divulgamos a Exposição “Raimundo Cela – um mestre brasileiro”
apresentada no MAB/FAAP no período de 12 de junho a 24 de julho
de 2016.
A Exposição tem Proposta de Ação Educativa, com agendamento de
visitas específicas para professores (MAB Professor), assim como
Visitas Educativas, em que poderão participar grupos de alunos.
Para maiores informações, acesse a CARTA DO SETOR
EDUCATIVO MAB/FAAP ÀS ESCOLAS
e também o site
http://www.faap.br/museu/
Dúvidas ou interesse em agendamento, entre em contato: (11) 36627200.
Ressaltamos que trata-se somente de divulgação, portanto não
haverá transporte de alunos por parte da SEE.

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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vídeo colaborativo

O Transforma Rio 2016 está produzindo um vídeo colaborativo com a
música oficial do revezamento da Tocha Olímpica: “Vida de
Viajante”, composta por Luiz Gonzaga.
Como o vídeo é colaborativo, todas as escolas estão convidadas a
participar. É muito fácil fazer parte desse vídeo!
1 - Filme alunos, professores e quem mais quiser participar na sua
escola cantando a música em coro. Vale dançar, encenar, criar
coreografia, o importante é fazer a festa.
2 - Pode gravar do celular, câmera fotográfica, ou da maneira que for
melhor e mais acessível. O que importa é registrar essa comunhão
musical!
(IMPORTANTE: o vídeo deverá ser filmado na horizontal – no caso
de celular, não usar a câmera frontal, aquela do selfie)
3 – Fica à critério da escola, elaborar coreografias, usar trajes típicos,
etc. O importante é CANTAR, se DIVERTIR e GRAVAR tudo em
vídeo!
Para ouvir a versão oficial que tematiza o revezamento e entrar no
ritmo, é só acessar este link: https://soundcloud.com/rio-2016/vida-deviajante-musica-oficial-do-revezamento-da-tocha-olimpica-rio-2016
Você pode enviar o vídeo pelo Youtube (https://www.youtube.com/)
ou pelo WeTransfer (https://www.wetransfer.com/) para o email
educacao@rio2016.com até a próxima sexta-feira, dia 01/07/2016!
Juntos vamos criar um vídeo único e que só os brasileiros são capazes
de produzir!
PARTICIPEM!!!
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Mecanismos de Apoio ao Processo de
Recuperação da Aprendizagem: Recursos
Metodológicos e Superação de Defasagens
Informamos que estão abertas as inscrições para mais um curso da ação
Mecanismos de Apoio ao Processo de Recuperação da Aprendizagem,
“Recursos Metodológicos e Superação de Defasagens – 1ª
Edição/2016”.
O curso é autoinstrucional, portanto, não haverá acompanhamento de
professores tutores, conta com carga horária total de 30 horas, e será
realizado inteiramente a distância no Ambiente Virtual de
Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP).
As inscrições ficarão disponíveis até o dia 4 de julho de 2016, e
deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico, a ser
disponibilizado no hotsite do curso. Serão ofertadas 4.000 vagas, a
serem preenchidas por adesão e por ordem de inscrição.
Poderão participar os profissionais em exercício no Quadro do
Magistério (QM) da SEE-SP, que constam na base de dados da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) de maio de
2016, nos seguintes cargos e/ou funções:
I-Professores de Educação Básica (PEB II), do Ensino Fundamental
(do 6º ao 9º ano) e/ou Ensino Médio;
II- Professores Coordenadores (PC) do Ensino Fundamental (do 6º ao
9º ano) ou Ensino Médio;
III- Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) do
Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) ou Ensino Médio.
O curso “Recursos Metodológicos e Superação de Defasagens – 1ª
Edição/2016” será realizado no período de 4 a 31 de agosto de 2016 e é
composto por três módulos de conteúdo.
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O curso “Recursos Metodológicos e Superação de Defasagens – 1ª
Edição/2016” será realizado no período de 4 a 31 de agosto de 2016 e é
composto por três módulos de conteúdo.
Para mais informações, naveguem pelo hotsite
www.escoladeformacao.sp.gov.br/recuperacaoaprendizagem e leiam
na íntegra o Regulamento dessa edição, que traz informações
importantes sobre o curso!
Contamos com a sua participação!

