BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO LESTE 5
Solange Teresa Galleti - Dirigente Regional de Ensino
Ano 2/nº 25 20/10/2016

NÚCLEO PEDAGÓGICO
Boletim Informativo

MEDIAÇÃO E LINGUAGEM

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.

Informamos que os trabalhos escolhidos para representar cada
Diretoria de Ensino na III Mostra Virtual Mediação e Linguagem já
podem ser conhecidos, divulgados e compartilhados. Faça uma
visita ao Blog Mediação e Linguagem, acessando o link:
http://mediacaoelinguagem.wixsite.com/mediacaoelinguagem
Todos estão convidados!
Equipe de Língua Portuguesa

CONCURSO “SHAKESPEARE HOJE”

Lembramos que as postagens para participação no “Concurso
Shakespeare Hoje”, promovido pelo British Council, devem ser
feitas até dia 28/10/2016. O concurso celebra os 400 anos de morte
de William Shakespeare, consagrado dramaturgo inglês.
QUEM PODE PARTICIPAR
Professores e alunos do Ensino Fundamental anos Finais (6º ao 9º
ano), do Ensino Médio (1ª a 3ª série) e dos Centro de Estudo de
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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Línguas (CEL), de escolas públicas e particulares de todo país.
COMO PARTICIPAR
* Com a coordenação de um professor, forme um grupo de até 5
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alunos.
* Crie um vídeo de até quatro minutos com o tema Por que
Shakespeare continua atual? O filme deve explorar textos e
personagens de produções shakespearianas, e pode ainda conter trechos
de peças, adaptações dos alunos ou algum material criativo autoral que
seja inspirado pela obra do autor.
* Insira o vídeo no YouTube com a hashtag #ShakespeareLives.
* Preencha o formulário de inscrição, com a inclusão do link do vídeo.
Mais detalhes, acesse o site www.shakespearehoje.com.br
PRÊMIOS
1º lugar
Professor: Viagem para a Inglaterra com acompanhante.
Alunos: Vale-presente no valor de R$1.000,00 (individual).

2º e 3º colocados
Professores: Vale-presente no valor de R$ 650,00 (individual).
Alunos: Vale-presente no valor de R$ 500,00 (individual).
PROCESSO DE SELEÇÃO
Os vídeos vencedores serão escolhidos pela comissão julgadora, que
levará em conta os seguintes critérios de avaliação: adequação ao tema,
criatividade, originalidade e impacto. A lista com os vencedores do
concurso cultural será divulgada em 28 de novembro de 2016 no site
www.shakespearehoje.com.br.
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Campanha #AprenderParaPrevenir
Educação em prevenção
e redução de riscos e desastres.
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No dia 13/10 foi celebrado o Dia Internacional de Redução de
Desastres. Instituída pela Organização das Nações Unidas - ONU, a
data tem o objetivo de criar reflexão acerca dos desastres
socioambientais

no

mundo,

trabalhando

a

construção

e

o

fortalecimento de ações preventivas entre pessoas e organizações.

Partindo-se dessa premissa, a Secretaria de Estado da Educação de
São Paulo, por meio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
- CGEB, Centro de Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio
e Educação Profissional - CEFAF, Escola Virtual de Programas
Educacionais - EVESP, em parceria com a Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil de São Paulo - CEDEC, Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden e
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou no dia 07/10,
durante a videoconferência “Educação em Redução de Riscos e
Desastres”, a campanha #AprenderParaPrevenir.
A campanha tem como foco mobilizar as escolas estaduais a
realizarem ações para intervenções, espaços de diálogo e construção
de conhecimentos sobre o tema.

Segue o link de acesso ao Guia de Orientações da Campanha:
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1189.pdf

Até o dia 07 de novembro, as unidades de ensino serão convidadas a
mostrarem as práticas e ações desenvolvidas sobre o tema.
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As escolas que não promovem ações poderão participar compartilhando
ideias para a redução de desastres socioambientais.

O material enviado deverá ser nos seguintes formatos:
- Fotografia: de 1 a 3 fotos (no formato .jpeg) acompanhado de um
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texto de no máximo 10 linhas (em .pdf) com o relato da (s) ação (ões) e
os resultado (s) alcançado (s).
- Vídeo: de até 1 minuto (link do vídeo no YouTube) acompanhado de
um texto de no máximo 10 linhas (em .pdf) com o relato da ação e o(s)
resultado(s) alcançado(s).
- Relato de ideia / projeto: texto de no máximo 20 linhas contendo
descrição da ideia, objetivo, atividades e plano de ação com prazo
previsto para execução.

Envio do material até 07/11/2016 para o E-mail institucional
delt5@educacao.sp.gov.br aos cuidados do Núcleo Pedagógico.

Observação: Dúvidas consultar o Guia de Orientações e se
necessário falar com Cláudia e Xenia nos telefones 2602-2712 ou
2602-2727.

Ministério Público e Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo realizam
concurso de música
“VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO”

Para falar com jovens e adultos de forma lúdica, sobre enfrentamento à
violência e respeito à mulher, o Ministério Público e a Secretaria de
Estado da Educação realizarão o concurso musical Vozes Pela
Igualdade de Gênero -

2016, que envolverá estudantes das 13

Diretorias de Ensino da Capital para criação de uma composição que
valorize o respeito à mulher. O resultado do concurso será divulgado
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no dia 5 de dezembro e apontará uma música que será gravada pelo
produtor Rick Bonadio, jurado do programa XFactor.
Para ampliar a mobilização, os Grêmios Estudantis das escolas e os
Coordenadores
Pedagógicos participaram de uma tarde de formação a distância com
promotoras de Justiça do Grupo de Enfrentamento à Violência

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

Doméstica (Gevid) e do Núcleo de Gênero, ambos do Ministério
Público de São Paulo MPSP, e de educadores da Secretaria da Educação sobre o
entendimento do que é gênero;
do que é violência de gênero, sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006), visualizaram o mapeamento das políticas
públicas para as mulheres vítimas de violência; além de dicas e
mobilização para o concurso.
Os Grêmios, assim como os Professores Orientadores, serão
multiplicadores do conhecimento e desempenharão o papel de
mobilizar os outros estudantes a produzir em suas músicas. As
inscrições serão individuais ou em equipes formadas por até cinco
pessoas, sendo obrigatória a participação feminina quando os alunos
optarem por mostrarem sua música em grupo.
A videoconferência com orientações sobre o concurso se encontra
disponibilizada no link (abrir no navegador Explorer):
http://media.rededosaber.sp.gov.br/See/CONCURSO_DE_MUSICA_VOZE
S_PELA_IGUALDADE_DE_GENERO_06_10_16.wmv

Poderão participar do concurso alunas e alunos das escolas estaduais
da capital, regularmente matriculados e frequentes no Ensino Médio
de curso regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mediante
adesão da unidade escolar.
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Para se aproximar ainda mais das escolas, as promotoras de Justiça, que
participarão da formação à distância, visitarão quatro escolas para um
bate-papo sobre igualdade de gênero, com vistas a aprofundar o debate
e ouvir os estudantes sobre as suas perspectivas em relação à violência
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contra a mulher na sociedade brasileira.
O concurso "Vozes Pela Igualdade de Gênero-2016" se constituirá de
três fases:
a primeira, a se efetivar sob a responsabilidade da unidade escolar que
realizará sua escolha, mediante a formação de uma comissão
multidisciplinar composta por profissionais que farão a avaliação e a
seleção das músicas inscritas, e o envio de uma composição musical à
Diretoria de Ensino até o dia 8 de novembro;
a segunda fase, será em nível da Diretoria de Ensino,
a quem caberá realizar a avaliação e a seleção das músicas recebidas
pelas escolas até o dia 21 de novembro, permanecendo
a última fase, em nível estadual, cuja seleção e escolha far-se-á por
uma Comissão julgadora formada por representantes do MPSP, da
Secretaria da Educação e da área musical.
É imprescindível a participação das Diretorias de Ensino na
mobilização das unidades escolares e no acompanhamento das fases do
Concurso para que possamos desenvolver uma gestão afinada e
corresponsável.
Os três finalistas serão definidos pela Comissão Estadual no dia 25 de
novembro e o vencedor terá sua música produzida e gravada pela
Midas Music, de Rick Bonadio, parceira pro-bono do Ministério
Público de São Paulo. No dia 5 de dezembro, durante a campanha dos
16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, o
resultado será divulgado com a apresentação dos finalistas na sede do
MPSP.
Rick Bonadio, detentor de cinco prêmios Annual Latin Grammy
Awards e atual jurado do
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programa X Factor, uniu-se ao concurso como símbolo de
engajamento da música, cultura, justiça e educação pela igualdade
de gênero, além da importância de levar esta mensagem à juventude
brasileira.
10 anos da Lei Maria da Penha – Em 2016, a Lei Maria da Penha
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(Lei nº 11.340/2006), um dos marcos das lutas das mulheres no
enfrentamento à violência, faz 10 anos. Por meio desta ação, o
MPSP e a SEE se unem para fazer valer uma das formas de
promoção de mudanças sociais, previstas nessa lei, que se efetiva
pela realização de programas educacionais que disseminem valores
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana na
perspectiva de gênero e de raça ou etnia, bem como pelo destaque a
ser dispensado nos currículos escolares de todos os níveis de ensino,
voltados para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à
equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Mais informações, acesse:
www.crmariocovas.sp.gov.br ou
www.mpsp.mp.br

Dúvidas e esclarecimentos sobre o concurso, deverão ser
encaminhados via e-mail para:
premioseconcursos@educacao.sp.gov.br

PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E CAMBRIDGE ENGLISH

Informamos que a Secretaria de Estado da Educação, em parceria
com

Cambridge

English-Departamento

da

Universidade

de

Cambridge responsável por avaliações de proficiência da língua
inglesa e formação de professores-, traz uma iniciativa inédita para a
América Latina, proporcionando a oportunidade, a todos os alunos
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da rede pública de ensino que cursam idiomas nos Centros de
Estudos de Línguas – CEL, de testar seus conhecimentos. Esta
iniciativa possibilitará a criação de uma grande base de dados, que
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poderá fomentar futuros projetos de fortalecimento dessa disciplina e
dos profissionais envolvidos. Serão 12.000 alunos e professores, em
uma ação sem precedentes no Brasil, no período de 25 outubro a 05
de novembro, envolvendo 211 unidades dos CEL da rede. Além de

Editorial

todos os benefícios provenientes, esta ação incluirá também a
premiação de um dos participantes com uma viagem à Cambridge
para conhecer a renomada Universidade por onde passaram nomes

Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Elaboração dos textos

como Charles Darwin, Isaac Netwon, Stephen Hawkins entre outros
grandes nomes.
Os detalhes desta iniciativa serão divulgados em 19/10, as 13h, por
videoconferência (Rede do Saber) e ao longo de todo o processo no
período informado.

Margareth Sasaki
(Diretor I/NPE-LT5)

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

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

EXPOSIÇÃO PÓLIS – VIVER NA CIDADE
GREGA ANTIGA

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

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

Diagramação/Edição/
Revisão/Publicação/

O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP oferece visita acessível
à exposição Pólis – viver na cidade grega antiga.
As visitas de grupos com necessidades especiais são agendadas pelo
telefone (11) 3091-4905 ou pelo email: educativo.mae@usp.br

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

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Para mais informações sobre a exposição, acesse:
http://www.nptbr.mae.usp.br/exposicoes/

