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Prezado Professor(a) Coordenador(a),   

 

Para o PLANEJAMENTO 2017 foram disponibilizados vários materiais através da CGEB e também 

pela DER-Itu através do Núcleo Pedagógico e da Equipe de  Supervisão.  

 Trata-se de um material complexo e muito extenso.  O material exige estudo aprofundado e muita 

reflexão para subsidiar as atividades pedagógicas de 2017. Diante disso, sugerimos que o material seja 

explorado durante o Planejamento e também nas próximas ATPCs.  

Com o objetivo de auxiliá-los estamos reunindo aqui o material disponibilizado: 

1. DOCUMENTO ORIENTADOR DA CGEB: “COM OS PÉS EM 2016 E O OLHAR EM 2017” 

Clique aqui para fazer o download 

O documento, lançado em dezembro de 2016, propôs que no término do ano letivo de 2016 a 

equipe escolar refletisse sobre os resultados das avaliações internas e  que planejasse seu início 

do ano letivo em 2017 subsidiado pela análise desses indicadores. Para isso forneceu roteiros de 

trabalho baseados no FOCOAPRENDIZAGEM. 

 

2. BOLETIM IDESP/2016 

Clique aqui para fazer o download 

 

3. ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO – 2º Encontro de Professores Coordenadores 

Clique aqui para fazer o download 

O Núcleo Pedagógico, nos dias 16 e 17 de fevereiro, através de Orientação Técnica promoveu um 

estudo sobre os dois documentos com propostas práticas para o trabalho nas escolas durante o 

PLANEJAMENTO 2017, acesse abaixo todo o material utilizado.  

 

4. PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador  

Clique aqui para fazer o download 

Nos dias 21 e 22 de fevereiro a supervisão se reuniu com os gestores responsáveis pela 

elaboração, implementação e acompanhamento da Proposta de Realinhamento Curricular.  Nessa 

reunião foi enfatizada a necessidade de amplo estudo sobre o assunto para finalização da PRC. 

 

5. DOCUMENTO ORIENTADOR DA CGEB: “PLANEJAR É PRECISO, ACONTECER TAMBÉM É PRECISO 

COM OS PÉS EM 2017!”  

Clique aqui para fazer o download 

O documento traz propostas de autoavaliação para as escolas e retoma o DOCUMENTO 

ORIENTADOR DA CGEB: “COM OS PÉS EM 2016 E O OLHAR EM 2017”. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B00lZH21yZS6YkI3N0FzdXA0SlU/view?usp=sharing
http://idesp.edunet.sp.gov.br/boletim_escola2016.asp?ano=2016
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz0TRSw7CAlSLUtlT0J0dzFfUDA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B00lZH21yZS6QzJSWXltb09OLTg?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B00lZH21yZS6YjRsOVlhOTNtcTQ/view?usp=sharing


6. VIDEOAULAS  das áreas de CIÊNCIAS DA NATUREZA, CIÊNCIAS HUMANAS, ARTE e TECNOLOGIA 

Clique aqui para fazer o download 

As videoaulas foram produzidas pelos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico com o 

objetivo de criar mais um canal de comunicação entre o Núcleo Pedagógico e seus docentes. 

Caberá ao Professor Coordenador estabelecer o melhor momento para utilizar o material 

disponibilizado. Para mais orientações (CLIQUE AQUI). 

 

A tarefa é grande! Mas sabemos que podemos contar com você, pois: 

 

 

 

 

“Qualquer estratégia,  

para ser colocada em prática, 

depende de pessoas. 

 Elas são o maior capital de uma organização.”  

Carlos Hilsdor 

 

 

 

        Atenciosamente,  
  

 

Sílvia Martins Rodrigues  

Supervisora de Ensino  
  
  

Claudemir Braz de Campos  

Dirigente Regional de Ensino – Região de Itu 

https://www.youtube.com/channel/UCWwdMWUlNaEc8NYBErrjiGA
https://drive.google.com/file/d/0B00lZH21yZS6dGRManZ3czB6LTQ/view?usp=sharing

