BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 2/nº 18

NÚCLEO PEDAGÓGICO
Boletim Informativo
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.

DIVULGAÇÃO DO CURSO “TRANSTORNOS
GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO
(TGD) E SUAS ESPECIFICAÇÕES”
1ª EDIÇÃO – 2016
O Centro de Atendimento Pedagógico Especializado – CAESP, por
intermédio do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE,
divulga que no dia 01 de agosto de 2016, às 13 horas, ocorrerá a
videoconferência para divulgação do Curso sobre Transtornos
Globais do Desenvolvimento (TGD) e suas Especificações – 1ª
Edição – 2016.
A videoconferência será transmitida por streaming para Diretores
de Escola, Vice-diretores, Coordenadores Pedagógicos e para
todos os Professores da Rede Estadual.
Dessa forma, solicitamos a ampla divulgação desta ação, para o
público alvo mencionado.
Desde já, agradecemos pela colaboração.

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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Informações Gerais, cadastro e confirmação de
inscrição no curso
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE-SP, por
meio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, com
o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP e em
parceria com o Instituto Inspirare e o Instituto Natura, apresenta os
seguintes cursos:
• Aventuras Currículo+: Língua Portuguesa – 1a Edição/2016 Direcionado aos professores de Educação Básica (PEB) II com aulas
atribuídas nesse componente curricular, compreendendo do 6º ano do
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
• Aventuras Currículo+: Matemática – 1a Edição/2016 Direcionado aos professores de Educação Básica (PEB) II com aulas
atribuídas nesse componente curricular, compreendendo do 6º ano do
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
Objetivo geral
Oferecer subsídios aos professores para desenvolver o projeto de
recuperação intensiva da aprendizagem, em 2016, na(s) escola(s)
onde atuam.
As habilidades estruturantes em Língua Portuguesa e Matemática são
trabalhadas de forma lúdica e interativa, utilizando-se, entre outros,
os recursos disponíveis na plataforma Currículo+.
EQUIPE GESTORA

DATA/PERÍODO AÇÃO
27/06
Disponível acesso ao Ambiente Aventuras
Currículo + (acesso por
http://aventuras.educacao.sp.gov.br/ ).
27/06 a 15/08
Informar aos professores de Língua
Portuguesa e de Matemática do período
de efetivação da inscrição no curso.
15/08 a 22/08
Acompanhar a aplicação da Missão 0 nas
turmas que participam do Projeto.
15/08 a 30/11
Período de aplicação do Projeto.
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A equipe gestora da unidade escolar dispõe de acesso aos conteúdos
do Projeto conforme abaixo:

Login Equipe Gestora
da Escola
ESC-códigoCIE com 6
dígitos (ESC-000000)

Senha
ESC-código CIE com 6 dígitos
(ESC-000000)

IMPORTANTE:
1)
Projeto destinado para professores de Língua Portuguesa e
Matemática com aulas atribuídas do 6º ano do Ensino Fundamental à
3º série do Ensino Médio e em exercício na SEE-SP;
2)
Todos os professores das disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática estão pré-inscritos no Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle (AVA-Moodle), porém é necessária a
efetivação da inscrição pelo professor para obter certificação no
curso;
3)
Para que o professor visualize suas turmas no ambiente
Aventuras Currículo+, é necessário que o mesmo seja associado às
suas turmas na SED - Secretaria Escolar. Tutorial para Associação
entre Professor e Classe, acesse https://goo.gl/okjF33

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA
DATA/PERÍODO AÇÃO
27/06
Disponível acesso ao Ambiente
Aventuras Currículo + (acesso por
http://aventuras.educacao.sp.gov.br/
).
27/06 a 15/08
Efetivar a inscrição no curso no
AVA-Moodle.
15/08 a 22/08
Aplicar a avaliação diagnóstica da
Missão 0.
15/08 a 30/11
Período de aplicação do Projeto.
15/08
Início das atividades com os alunos
no ambiente.
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Login Professor (*): CPF Senha: CPF
com 11 caracteres, incluindo com 11 caracteres, incluindo
o dígito.
o dígito.
(*) O professor deve alterar sua senha após o primeiro
acesso ao AVA-Moodle.
Na Missão 0 → Convocatória para professores → Termo de
Aceite, no ambiente AVA-Moodle, você poderá optar por:
 Conhecer e utilizar o ambiente do projeto Aventuras Currículo +;
 Conhecer e utilizar o ambiente do projeto Aventuras Currículo +
e realizar o curso para professores (com certificação);
 Apenas conhecer o ambiente do projeto Aventuras Currículo +.
2) Links
a) Mais informações sobre o Curso Aventuras Currículo Mais:
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7054
b) A narrativa do projeto Aventuras Currículo+:
https://www.youtube.com/watch?v=sVAhtWhstag&feature=youtu.be
c) Regulamentos:
Aventuras Currículo+ | Língua Portuguesa: http://goo.gl/eqCYe5
Aventuras Currículo+ |Matemática: http://goo.gl/7l4ROC
d) Fale Conosco: http://goo.gl/yKa6AS

CONCURSO DE CONTOS
FUNDACIÓN MAPFRE
A equipe de Língua Portuguesa divulga a iniciativa da Fundación
MAPFRE para a América Latina e Espanha, aberta a todas as escolas,
públicas ou privadas.
O Concurso de Contos Fundación MAPFRE, sob o título “Educa tu
mundo”, além de promover a reflexão de que o amanhã é
responsabilidade de todos e de cada um de nós, tem como objetivo
incentivar e valorizar a leitura, a escrita e a criatividade dos
estudantes.
Crianças e jovens podem contribuir com uma nova visão sobre como
construir um mundo melhor, com especial interesse sobre os temas
que nos preocupam:
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 ação social (cooperação para o desenvolvimento, a inclusão social,
etc.),
 arte como forma de conhecimento,
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 cultura de seguros e os estilos de vida saudáveis,
 prevenção de acidentes e a segurança viária.
Para participar do Concurso de Contos, o educador ou responsável
deve
se
inscrever
no
site:
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org
e enviar os contos dos seus alunos (de 6 a 18 anos).

Segue link para o site do concurso:
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/
Para o cadastro:
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/registro-dados/
Para acessar o regulamento:
https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/bases-doconcurso/

PNLD 2017 - Data Videoconferência e
outras informações

A escolha e digitação dos livros didáticos do Programa Nacional do
Livro Didático – PNLD 2017Anos Finais se estenderá até o dia 12 de
agosto de 2016.
A CGEB/CEFAF - Programa de Livros realizará uma Videoconferência no
dia 03 de agosto, das 15h30 às 17h30 horas. A Videoconferência será
transmitida
por streaming, em www.rededosaber.sp.gov.br, para
acompanhamento nas escolas que oferecem os anos finais do ensino
fundamental e público interessado.
A videoconferência tem o objetivo de orientar de forma técnica, pedagógica e
operacional a escolha dos livros didáticos do PNLD para o triênio
2017/2019.
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Solicitamos a participação de todos os interessados, sugerindo que deixem
para finalizar a digitação só após a videoconferência, em função dos alertas
que serão realizados, principalmente quanto às violações e fraudes que estão
ocorrendo nessa nova plataforma de escolha, o PDDE Interativo.
No portal da SEE www.educacao.sp.gov.br > Programas e Projetos >
Programas de Livros > Acesse o site > PNLD 2017 existem diversas
orientações sobre o processo de escolha. Para tirar dúvidas pontuais, esse
endereço dispõe do link “Fale Conosco”.

Divulgação 11ª Edição DIADESOL
Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania
Seguem informações sobre a 11ª edição do DIADESOL - Dia
Interamericano de Limpeza e Cidadania, iniciativa internacional
promovida pela Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e
Ambiental (AIDIS). No Brasil, as atividades do DIADESOL fazem
parte do calendário anual da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES), Seção São Paulo, por meio da Câmara
Técnica de Resíduos Sólidos.
O DIADESOL acontece anualmente, envolvendo os eventos de
lançamento e encerramento (previsto para 12 de novembro de 2016),
tendo sido idealizado com o objetivo de desenvolver atividades que
despertem a consciência das populações sobre as questões relativas aos
resíduos sólidos.
Dentre estas ações, a ABES/Seção São Paulo promove os concursos
de Desenho Infantil e Vídeo Amador, que visam contribuir para a
ampliação e fortalecimento das discussões acerca dos temas resíduos
sólidos, qualidade de vida, limpeza pública e sua relação com a saúde,
inclusive no espaço escolar.
Os regulamentos do 7º Concurso de Desenho Infantil “Como os
resíduos podem afetar a sua saúde?” direcionado aos alunos do
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, e do 11º
Concurso de Vídeo Amador “Resíduos Sólidos e Saúde Pública”,
direcionado aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
Anos Finais e Ensino Médio, estão disponíveis respectivamente nos
links a seguir:
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http://www.abessp.org.br/arquivos/REGULAMENTO_7_CON
CURSO_DESENHO_INFANTIL_2016_05_11_vs_final.pdf
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http://www.abes-sp.org.br/diadesol/concurso-video-amador

Observação: A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza
pelo processo de inscrição, custos de transporte, alimentação e
hospedagem dos participantes, e pela premiação oferecida nos
concursos promovidos pela Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES), Seção São Paulo - Câmara Técnica de
Resíduos Sólidos.
Para mais informações: Consulte a Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES), Seção São Paulo - Câmara Técnica de
Resíduos Sólidos:
Site: http://www.abes-sp.org.br/diadesol
E-mail: ctrsolidos@abes-sp.org.br

