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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.

III Mostra Virtual M & L
A equipe de Língua Portuguesa informa que em outubro, dias 19 e 20,
teremos a III Mostra Virtual M & L, por videoconferência.

Lembramos que as orientações e o cronograma das ações estão
disponíveis no Portal Intranet.
Basta fazer login e, no Espaço do Servidor, seguir:
Coordenadorias/ CGEB/Biblioteca/Mediação e Linguagem/
Mediação e Linguagem 2016.
Mais uma vez, contaremos com a presença de professores e alunos
produtores de vídeos (animações e curtas) e podcasts (radionovelas)
nos pontos de recepção da Rede do Saber, representando suas
escolas, Diretorias de Ensino e Regiões. Esperamos obter o mesmo
sucesso das mostras de 2014 e 2015!

III Encontro de Educação da Abramd
A Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas –
Abramd congrega profissionais e estudiosos do campo do uso de
drogas em todo o país. Entre os grupos temáticos da associação está
a Abramd Educação São Paulo, cujo objetivo é oferecer aos
educadores um espaço multidisciplinar para pensar sobre os
desafios que o tema drogas traz para quem trabalha ou se preocupa
com a educação em todas as suas dimensões.

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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Com o objetivo de ampliar a discussão sobre os temas pertinentes à
Educação e Prevenção, a Abramd Educação SP promove em 2016 o
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III Encontro de Educação da Abramd, aberto a educadores de escolas
públicas e particulares e membros de outras instituições interessadas
no assunto.
III Encontro de Educação da Abramd
Tema: Educação e Prevenção: Políticas, Desafios e Projetos
Metodologia: Conferências, oficinas, apresentação de experiências e
pôsteres digitais
Data: 24 de setembro de 2016 – das 8h às 17h
Local: UNINOVE – Rua Vergueiro, nº 235/249, Liberdade, São
Paulo (Metrô São Joaquim)
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento no
link http://abramd.org/inscricoes-iii-abramd-educacao/
. Como o número de vagas é limitado, indicamos que as inscrições
sejam feitas o mais breve possível.
Os educadores também podem inscrever um pôster digital, uma
oficina ou um relato de experiência de prevenção.
Pôster digital: ver o regulamento e encaminhar o arquivo até 31 de
Agosto de 2016 para Rosângela, Ana Cláudia e Paula pelo e-mail
abramdeducacao2016@gmail.com
Oficina: entrar em contato com Priscilla (priscillaglaser@gmail.com)
para obter informações sobre vagas e regulamento das oficinas.

Concurso DILI- FNLIJ 2016
Era uma vez... Uma proposta de leitura
Compartilhada
Atenção Professores da Salas de Leitura e Professores em geral!
A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ apresenta o
Concurso DILI- FNLIJ 2016 – Era uma vez... Uma proposta de
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leitura Compartilhada, em comemoração ao Dia Internacional do
Livro Infantil, celebrado no dia 02 de abril, em homenagem a Hans
Christian Andersen, pai da literatura infantil internacional. O concurso
tem como objetivo promover a leitura de livros de literatura.
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O regulamento do concurso pode ser
www.fnlij.org.br e www.salaofnlij.org.br.

acessado

nos

sites

O prazo de inscrição é até 31 de agosto.
O concurso é destinado a professores, educadores e bibliotecários
residentes no Brasil.
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados por meio do email: fnlij@fnlij.org.br , do telefone: (21) 22629130 ou do fax: (21)
22406649.

CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO

Trabalhos devem ser enviados até 10 de outubro
Os estudantes dos ensinos Fundamental e Médio da Rede Estadual
Paulista que são bons de desenho já podem participar da 28ª edição
do Concurso WIZO de Pintura e Desenho. Este ano, a iniciativa
tem como tema “Brasil-Israel: Turismo – cultura e lazer”. Os
interessados em participar devem criar seus desenhos usando técnicas
diversas, como óleo, acrílico, guache, aquarela, nanquim, lápis de
cera, mosaico, entre outros. Os desenhos devem ser feitos em
cartolina, papel ou tela sem moldura, medindo no máximo 50x70
cm. Os trabalhos devem ser enviados até o dia 10 de outubro para
a Organização Feminina na WIZO de São Paulo, que fica na Rua
Minas Gerais,36.
Clique

aqui

e

leia

o

regulamento

da

competição

No verso de cada trabalho deverá constar: nome da escola, endereço
completo, número de telefone com código de área, indicação da
diretoria de ensino a qual a escola pertence, nome do aluno, idade,
série, endereço completo, telefone, nome do professor responsável e
matéria que leciona.
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O aluno vencedor e o professor que orientou o trabalho ganharão
passagens aéreas de ida e volta para Brasília, com hospedagem e
visita por três dias. O estudante também ganhará um aparelho
eletrônico.
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Clique aqui e veja os vencedores da edição 2015 do concurso.

CURSO PARA GESTORES – CEL
Informamos que estão abertas, até 31/08/2016, as inscrições para o
curso destinado aos gestores dos Centros de Estudo de Línguas –
CEL.
A ação foi pensada para atender aos professores coordenadores dos
CEL, diretor e vice-diretor de escola vinculadora, supervisor e
PCNP responsável pelo CEL e, caso tenha disponibilidade, o
dirigente regional de ensino.
O curso conta com 90 horas e terá início em 13/09/2016. Para
maiores informações e inscrição clique no link abaixo:
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&E
ntryId=3840

Videoconferência
“EJA e programa de educação nas
prisões: orientações pedagógicas e
materiais de apoio”

Informamos que no dia 31/08/2016, quarta-feira, das 13h às 15h,
será realizada uma videoconferência (VC) transmitida ao vivo por
link aberto, pela Rede do Saber (www.rededosaber.sp.gov.br),
sobre a modalidade “EJA e Programa de Educação nas Prisões:
orientações pedagógicas e materiais de apoio”.
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A VC será conduzida pelas equipes técnicas do Centro de Educação
de Jovens e Adultos (CEJA) e do Núcleo de Inclusão
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Editorial
Coordenação
Solange Teresa Galetti

Educacional (NINC), da CGEB/SEE, com a participação de
Professora convidada da rede, com o objetivo de realizar orientação
técnica, com foco pedagógico, aos educadores da rede estadual que
atuam com a oferta da modalidade EJA e o Programa de Educação
nas Prisões. Serão abordadas as especificidades da escolarização de
pessoas jovens e adultas, incluindo-se aquelas em situação de
privação de liberdade, de acordo com a legislação vigente, bem
como a utilização do material de apoio didático-pedagógico
disponibilizado pela SEE, com destaque para o Programa EJA –
Mundo do Trabalho.

(Dirigente Regional de Ensino)

Elaboração dos textos
Margareth Sasaki
(Diretor I/NPE-LT5)

Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos
(Diretor II/CIE-LT5)

O público-alvo desta VC são os PCNP, Supervisores de Ensino,
Professores Coordenadores (PC), em especial, os das escolas
vinculadoras de classes no sistema prisional, e convite extensivo aos
Professores que atuam no Programa de Educação nas Prisões.
Como subsídio à VC, tomamos como referência, além da legislação
vigente, o documento “Reflexões pedagógicas sobre o ensino e
aprendizagem de pessoas jovens e adultas” (Stela Piconez, SEE,
2013), disponível na Intranet da SEE, bem como os materiais de
apoio
do
Programa
EJA
Mundo
do
Trabalho
(www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br).

Vera Lúcia Quinalia Solonca
(Diretor II/CAF-LT5)
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