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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.

Utilização do gibi “Turismônica” nas escolas de
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais –
CGEB/CISE

Com o intuito de orientar a utilização dos exemplares do gibi Turma
da Mônica “Turismônica”, elaborado pela Secretaria de Turismo e
distribuído pelo Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais
(CEFAI) em parceria com a Coordenadoria de Infraestrutura e
Serviços Escolares (CISE), informamos:
 Esse material é uma iniciativa da Secretaria de Turismo, que tem
como objetivo divulgar o turismo dentro do Estado de São Paulo.
 Segue, anexo, o manual do professor para utilização do gibi.

PARLAMENTO JUVENIL
E
JOVEM SENADOR

PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL
Informamos que estão abertas até o dia 05 de setembro de 2016, as
inscrições para o Parlamento Juvenil do Mercosul . O principal
objetivo do projeto é favorecer e promover o protagonismo juvenil,
abrindo espaço para diálogos e discussões acerca de temas
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vinculados à educação, como: inclusão educativa, participação
cidadã, direitos humanos, diversidade de raça, etnia e gênero,
integração regional e trabalho.
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Assim, voltados para o tema principal – “O ensino médio que
queremos” –, os jovens elaboram propostas que abordam as
necessidades e anseios comuns ao MERCOSUL.
Encaminhamos anexos os materiais digitais.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço: .
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=dow
nload&alias=45651-edital-pjm-2016-pdf&category_slug=julho2016-pdf&Itemid=30192

JOVEM SENADOR
As inscrições para o programa “Jovem Senador” se encerram no
dia 19 de agosto de 2016. Portanto, é importante que se intensifique
sua divulgação nos próximos dias para que todos os alunos
interessados tenham a oportunidade de se inscreverem.

PRAZO PARA CONCLUSÃO DA BAIXA DE
QUANTITATIVOS DE CADERNOS DO ALUNO
DO PROGRAMA “SÃO PAULO FAZ ESCOLA”
Termina em 31 de agosto, na plataforma da Secretaria Escolar
Digital - SED, o prazo para conclusão da baixa de quantitativos de
Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz Escola recebido
pelas unidades escolares.
A opção de registro é exclusivamente dos quantitativos de
recebimento de Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz
Escola - volume 2.
O tutorial preparado no primeiro semestre permanece válido para o
segundo, observando-se que: onde se lê: “1º volume”, leia-se: “2º
volume”; onde se lê: “1ºsemestre”, leia-se: “2º semestre”. Além
disso, orientamos que seja utilizado o navegador Google Chrome.
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Em caso de dúvida sobre a utilização no sistema, acesse o tutorial
sobre
o
assunto
ou
entre
em
contato
por
email:sed.suporte@educacao.sp.gov.br.

CURSOS: AVENTURAS CURRÍCULO+: LÍNGUA
PORTUGUESA
E
AVENTURAS CURRÍCULO+: MATEMÁTICA

ATENÇÃO: Restam poucos dias para os professores confirmarem
a participação como cursistas no Aventuras Currículo+ Língua
Portuguesa ou no Aventuras Currículo+ Matemática.
A plataforma estará disponível para todos os professores das
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, com aulas
atribuídas do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino
Médio.
Os cursos têm como objetivo geral oferecer subsídios aos docentes,
para que desenvolvam o projeto de recuperação intensiva da
aprendizagem, na respectiva disciplina, trabalhando habilidades
estruturantes de forma lúdica e interativa, utilizando-se, entre
outros, os recursos disponíveis na plataforma Currículo+.
As inscrições para os cursos vão até o próximo dia 15 de agosto
(segunda-feira). Após essa data, os professores não inscritos como
cursistas terão acesso ao conteúdo do curso e às atividades dos
alunos que estão no ambiente Aventuras Currículo+, porém, sem a
possibilidade de certificação no curso.
Consulte a lista atualizada de professores participantes disponível na
biblioteca da CGEB na Intranet:
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadoria
s/CGEB/AventurasCurriculo/Forms/AllItems.aspx
Para saber mais, acesse:
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7054
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As dúvidas devem ser reportadas através do fale conosco disponível
no link: http://goo.gl/cEpnBN
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Olimpíada de Língua Portuguesa
Escrevendo o Futuro
A Equipe de Língua Portuguesa informa, que o prazo para envio dos
textos selecionados pela Comissão Julgadora Escolar, termina dia 19
de agosto.
Para facilitar o trabalho dos avaliadores, está disponível no Portal,
material especial sobre a avaliação dos quatro gêneros da Olimpíada
de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro:
https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/especial-avaliacao2016/

Para mais informações sobre a OLP, visite o Portal Escrevendo o
Futuro em:
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso Equipe de Língua
Portuguesa/

VIDEOCONFERÊNCIA
“GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO DIGITAL”

Informamos que no dia 16 de agosto (terça-feira), das 15h30 às
17h30, será realizada a videoconferência “Gênero, sexualidade e
educação digital”, direcionada aos interlocutores (Supervisor de
Ensino e PCNP) de Educação para a diversidade sexual e de gênero,
PCNP de Tecnologias Educacionais, Gestores Regionais do Sistema
de Proteção Escolar, Professores Mediadores e Educadores em geral.
A videoconferência tem por objetivo debater o uso da internet e
mídias digitais pelas crianças e adolescentes, com enfoque no
desenvolvimento de atividades pedagógicas que abordem o uso
seguro e cidadão da internet, articulado às questões de gênero e
sexualidade.
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As experiências de crianças e jovens na internet trazem para os
educadores novos desafios, especialmente em relação à circulação de
discursos violentos tais como as questões sobre o assédio sexual, a
invasão de privacidade, a exposição da intimidade, o
compartilhamento de nudes, o sexting, os usos nocivos como os
casos de bullying ligados a discriminação por orientação sexual e
identidade de gênero, entre outros. Partindo do debate sobre estes
temas a videoconferência buscará oferecer subsídios pedagógicos
para prevenção de violências e orientação sobre formas seguras de
uso da internet, bem como, o tratamento adequado das escolas frente
às situações vivenciadas pelos estudantes nos ambientes on-line.
A videoconferência contará com a participação do Ministério Público
Federal e Safernet, com o apoio do Comitê Gestor da Internet no
Brasil, instituições que desenvolvem em parceria o Projeto
"Educação Digital nas escolas".
É imprescindível a participação de todos e todas educadores (as) na
videoconferência para que possamos desenvolver uma gestão afinada
e corresponsável. A videoconferência será transmitida nas salas da
Rede do Saber e também por streaming pelo site
www.rededosaber.sp.gov.br

Vestibular UNESP/VUNESP
2017

O convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação, a
VUNESP e a UNESP contribui para aproximar, incentivar e apoiar a
participação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da escola
pública na universidade. Assim, todos os alunos da rede pública
estadual que estão concluindo o ensino médio em 2016, inclusive os
alunos da EJA/ CEEJA, poderão prestar o Vestibular UNESP 2017
(inscrições de 12 de setembro a 10 de outubro) com desconto de 75%
na taxa de inscrição.
Ao ingressar na UNESP, os alunos de camadas socioeconômicas
menos favorecidas podem contar com vários programas de apoio de
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permanência na universidade:
estudantil, bolsa-manutenção etc.
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auxílio-alimentação,

moradia

A VUNESP enviará senhas de acesso a cada escola, por meio da
Diretoria de Ensino, em envelopes lacrados e identificados por
etiquetas, contendo o nome da unidade escolar, código, a cidade-sede
e a Diretoria de Ensino a que pertence. As senhas permitirão aos
alunos acessarem o site da VUNESP (http://www.vunesp.com.br/), a
ficha de inscrição e o boleto bancário com desconto, conforme
cronograma a seguir:
 Entrega do material de inscrição no depósito da Secretaria de
Educação:
em 31.08.2016.
 Recebimento das listas e distribuição dos códigos aos alunos
pelas escolas:
até 09.09.2016
 Período de Impressão e pagamento do boleto bancário com
taxa reduzida:
de 12.09 até 10.10.2016
IMPORTANTE: Taxa de inscrição normal: R$ 170,00. Taxa
reduzida aos alunos da Secretaria de Educação: R$ 42,50 (25%).

