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CRIATIVOS DA ESCOLA
OPORTUNIDADE PARA PARTICIPAÇÃO
DO GRÊMIO ESTUDANTIL!!!

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.

O Criativos da Escola encoraja crianças e
jovens a transformarem suas realidades,
colocando-os como protagonistas de suas
próprias
histórias
de
mudança.
O
protagonismo, a empatia, a criatividade e o
trabalho em equipe são os pilares centrais
deste projeto que busca envolver e estimular educandos e
educadores de diferentes áreas no engajamento e na atuação em
suas comunidades.
A iniciativa faz parte do Design for Change, movimento global que
surgiu na Índia e está presente em 35 países, inspirando mais de 25
milhões de crianças e jovens ao redor do mundo.
O Desafio Criativos da Escola celebra e premia projetos
protagonizados por crianças e jovens de todo o país que,
apoiados por seus educadores, estão transformando as escolas, os
alunos e suas comunidades.
O que eles estão buscando?
Projetos (em andamento ou já finalizados) que estão construindo
soluções criativas para transformar a nossa realidade.
Quem pode se inscrever?

Sede da Diretoria Leste 5

Educadores e alunos (Ensino Fundamental I, II e Médio) de escolas

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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públicas ou privadas de todo o país! Também podem ser inscritos
projetos
de
organizações
não-governamentais,
associações
comunitárias e outras.
Até quando?
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O período para inscrições vai até 15 de outubro de 2016.
Premiação?
Serão premiados os 10 projetos de todo o Brasil que mais se
destacarem nos seguintes critérios: protagonismo, impacto social,
empatia e trabalho em equipe.
Para maiores informações, regulamento e inscrições acesse o site:
http://criativosdaescola.com.br/

Videoconferência sobre Educação Especial
Orientações sobre Procedimentos de
Alunos com TEA
Link de Acesso e Material de Apoio

Informamos que a oitava videoconferência do CAPE intitulada
"Orientações sobre Procedimentos de Alunos com TEA", realizada em
30 de agosto de 2016, e que teve por objetivo orientar as equipes das
Diretorias de Ensino, escolas e professores sobre questões referentes
ao fluxo do atendimento dos alunos com autismo, já se encontra
disponível aqui e na videoteca da Rede do Saber. Orientamos que
utilizem o Internet Explorer para visualização do arquivo.
Estamos disponibilizando, também, os slides utilizados durante a
videoconferência como material de apoio, os quais poderão ser
acessados, inclusive, na aba “arquivos” da videoteca da Rede do
Saber.
Agradecemos a participação de todos e aproveitamos a oportunidade
para convidá-los para as próximas videoconferências com temas
referentes à Educação Especial.
Fiquem atentos às chamadas!
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Videoaulas sobre a pós-graduação na
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USP

Informamos que, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação do Instituto de
Física da Universidade de São Paulo - IFUSP prepararam algumas
videoaulas online sobre a pós-graduação na USP. As aulas visam
apresentar e esclarecer dúvidas que ingressantes e mesmo alunos já
matriculados possam ter em relação à manutenção dos cursos,
Sistema Janus, redação de dissertações e teses, entre outros.
Ao todo são 17 videoaulas e cada uma tem duração média de 15
minutos. Mesmo ainda não sendo aluno, é possível ter ideia do que
esperar dos programas de mestrado e doutorado da Universidade e
do que as unidades esperam da conduta de um (a) pósgraduando(a). Para maiores informações, acessar o link:
http://goo.gl/uTwFaI.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com Carolina Batista por email carolina.batista@educacao.sp.gov.br ou por telefone:
(11) 3351-0129.

