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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.

II Edital Gestão Escolar para a
Equidade – Juventude Negra

Vários estudos mostram que há resultados educacionais
significativamente piores entre os jovens negros e as jovens negras
quando comparados aos de brancos e brancas. Em 2010, a
porcentagem de jovens de 15 a 17 anos cursando o Ensino Médio era
de 55% entre os brancos e 41% entre os negros (Censo/IBGE 2010).
Entre os jovens de 18 e 19 anos, 47% dos brancos haviam concluído o
Ensino Médio enquanto somente 29% dos negros finalizaram essa
etapa (Censo/IBGE 2010).
O II Edital Gestão Escolar para a Equidade – Juventude Negra
visa contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas
inspiradoras de gestão escolar que busquem elevar os resultados
educacionais dos jovens negros e negras na rede pública de Ensino
Médio. O objetivo é identificar, reconhecer e acompanhar projetos
com foco na gestão que se proponham a enfrentar de forma criativa as
desigualdades raciais no ambiente escolar e promovam a melhoria da
qualidade da educação dos jovens negros e negras.
Desenvolvido pelo Baobá – Fundo para Equidade Racial, pelo
Instituto Unibanco e pela Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), este edital é direcionado a escolas públicas de Ensino
Médio e Organizações Sociais legalmente formalizadas com
comprovada atuação na área da Educação e superação das
desigualdades raciais.
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Os projetos deverão privilegiar, de forma articulada, quatro eixos de
ação:

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

1) Valorização
setoriais, etc.)

da

diversidade/diferenças

(currículo,

ações

2) Combate às desigualdades (caminhando para a equidade:
formação de professores, ações que visem a melhoria dos indicadores
escolares de desempenho, como taxas de abandono, reprovação e
frequência, e que a estimulem).
3) Estímulo ao protagonismo juvenil
4) Participação da comunidade escolar
Como responsável na escola pelo projeto, o gestor (ou grupo
gestor) deve diagnosticar e dimensionar os aspectos existentes no
ambiente escolar que incidam sobre a diversidade e, ao mesmo
tempo, delinear no projeto proposições de enfrentamento das
desigualdades raciais identificadas.
O edital selecionará 10 projetos, que receberão apoio financeiro de
até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada um, monitoramento
do Fundo Baobá e avaliação da UFSCar durante seu
desenvolvimento ao longo de 2017 em escolas públicas brasileiras.
“Educação de qualidade é sinônimo de escolas diversas, equânimes
e inclusivas, e que reconhecem na gestão escolar a grande liderança
para integrar as ações que contribuam para isso”.
As inscrições estão abertas até 30 de novembro. Clique aqui e
inscreva-se agora mesmo!
Para maiores informações, acesse o MANUAL DO EDITAL
A equipe de Estudos das Relações Étnico Raciais, do Núcleo
Pedagógico, coloca-se à disposição para quaisquer dúvidas.
PARTICIPE!
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RECOLHIMENTO DE LIVROS
DIDÁTICOS REUTILIZÁVEIS DO PNLD

Solicitamos às escolas que efetuem o recolhimento dos livros didáticos
reutilizáveis, dos PNLD 2015 e 2016, respectivamente Ensino Médio e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que esses livros serão
utilizados pelos alunos matriculados no ano letivo de 2017.
Para maior facilidade nessa operação, sugerimos aos professores das
disciplinas e anos abaixo, que realizem atividades em sala de aula com o
uso do livro didático e, ao término, efetuem o devido recolhimento:
- Ensino Médio: 1a à 3a série - disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Biologia, Física e Química;
- Ensino Fundamental Anos Iniciais: 4o e 5o ano - disciplinas de
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte,
Livro Regional e Ciências Humanas e da Natureza (Coleção Integrada de
História, Geografia e Ciências).
Cada escola deve separar, contar e arrumar esses livros em pilhas por
disciplina, título e ano. Em seguida, armazenar em local adequado,
juntamente com os livros novos que estão chegando, para a devida
distribuição na primeira semana de aula de 2017.
Os livros, que deixamos de citar acima, são os consumíveis, sem
necessidade de devolução, visto que a posse é do aluno e ele pode
escrever nas lacunas disponíveis.
Quanto aos livros do PNLD 2014, referentes aos Anos Finais do Ensino
Fundamental, cada escola deverá efetuar o desfazimento total, conforme
dispõe a Resolução no 83/2013 e Lei Estadual no 14.470/2011, já que
todos os alunos desse segmento receberão livros novos de todas as
disciplinas, em 2017.
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VIDEOCONFERÊNCIA
“NOVEMBRO: CONSCIÊNCIA NEGRA
E NÃO -VIOLÊNCIA”
Disponibilização de Material

A equipe do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de
Atendimento Especializado (CAESP), da CGEB, disponibiliza à Rede
o material utilizado na Videoconferência “Novembro: consciência
negra e não-violência”, realizada no dia 25/10/2016.
A VC está disponível na Videoteca online da Rede do Saber e o
material utilizado (ppt) está disponível clicando aqui.
O objetivo da VC foi debater o histórico das mulheres negras no país a
fim de promover maior visibilidade da temática no Currículo, temas
transversais e nas práticas escolares, em todas as etapas e modalidades
da Educação Básica, considerando, ainda, que novembro é o mês em
que se lembra, internacionalmente, o enfrentamento à violência contra
a mulher (dia 25/11) e o mês da consciência negra (dia 20/11).
A fundamentação dos conteúdos trabalhos assenta - se na LDB/96,
alterada pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08, bem como em indicadores
educacionais, etários, sociais, de violência, raciais e de gênero.

13º ENCONTRO USP- ESCOLA
Divulgamos a abertura de inscrições para o 13º Encontro USPESCOLA. O evento será realizado de 16 a 20 de janeiro de 2017, das
8h às 17h, com a oferta de cursos gratuitos para professores em
diversas áreas do conhecimento. Para conhecer as propostas e
realizar
sua
inscrição acesse
o link:
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/419.
Notificamos que a participação é por adesão dos professores
interessados e que as despesas com deslocamento
são
de
responsabilidade dos participantes.
Em caso de dúvida, entrar em contato com Renata C. de Andrade
(Equipe de Física) pelo e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br
ou pelo telefone (11) 3351-0126.

