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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.

NÚCLEO PEDAGÓGICO

VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE
EDUCAÇÃO ESPECIAL:
Orientações sobre o atendimento dos
alunos com deficiência visual
Link de Acesso e Material de Apoio
Informamos que a nona videoconferência do CAPE intitulada
"Orientações sobre o atendimento dos alunos com Deficiência
Visual", realizada em 25 de outubro de 2016, e que teve por objetivo
orientar as equipes das Diretorias de Ensino, escolas e professores
sobre questões referentes ao atendimentos dos alunos com deficiência
visual ou baixa visão, já se encontra disponível aqui e
na videoteca da Rede do Saber. Orientamos que utilizem o Internet
Explorer para visualização do arquivo. Os slides utilizados durante a
videoconferência como material de apoio estão disponíveis na aba
"arquivos" da mesma videoteca, e estão sendo disponibilizados aqui:
Slides (1e 2).
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!

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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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA
CAMPANHA
#APRENDERPARAPREVENIR
APROVEITE!

O prazo final foi prorrogado para 18 de novembro (sexta-feira)!
Compartilhe suas experiências, promova uma ação ou crie novas ideias
de ações sobre prevenção de desastres naturais. Sua participação nesta
primeira iniciativa da Campanha #AprenderParaPrevenir é muito
importante!
Mobilize sua escola, participe desta campanha e concorra ao sorteio
de 3 pluviômetros semiautomáticos a serem doados pelo Cemaden e 5
kits de material de apoio a serem doados pela Defesa Civil de São
Paulo.
Esta é uma ação conjunta do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais - Cemaden/MCTI, Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo e a Coordenadoria Estadual de Proteção e
Defesa Civil de São Paulo.
Todas as informações sobre a Campanha estão disponíveis
em: http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir.
Facebook: https://www.facebook.com/cemadeneducacao/
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A equipe de Língua Portuguesa agradece a todos que colaboraram para
o sucesso do Projeto Mediação e Linguagem em 2016. Foram mais de
600 trabalhos postados no Youtube , entre podcasts (radionovelas) e
curta metragens (vídeos/animações), em adaptações feitas por alunos
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, orientados
por seus professores que, com o apoio das Diretorias de Ensino,
experimentaram o uso de alguns aparatos da tecnologia da informação
e da comunicação, para fazerem a transposição da linguagem literária
para a cinematográfica ou para a radiofônica.
Nessa perspectiva, partindo da leitura de literatura, experimentaram
estratégias não apenas para lidar com tecnologia, mas também, para
construir outros conhecimentos por meio de ações e reflexões
sobre os discursos e as intenções, que compõem as diferentes
linguagens, que nos envolvem no cotidiano.
O M & L provoca interação e estabelece relações que começam na
escola e se expandem para a vida, em expressão cultural para
representar a diversidade em seus mais variados aspectos. Nesse
sentido, cada participante do projeto pode passar de mero consumidor a
produtor de objetos culturais.Os resultados trazem evidências do
desenvolvimento de habilidades para múltiplos letramentos e a
importância da transdisciplinaridade, ultrapassando expectativas.
Assim, parabenizamos a todos que, com o M & L, além de
desenvolverem habilidades de leitura, escrita e oralidade, também
conseguiram agregar mais tolerância à convivência com a diversidade
cultural e, principalmente, com o outro.
Visite e conheça alguns trabalhos: Blog Mediação e Linguagem:
http://mediacaoelinguagem.wixsite.com/mediacaoelinguagem

