
  

 

Prezados PCs, 
Encaminhamos, a seguir, o cronograma das próximas orientações técnicas para o acompanhamento do currículo: 
 

*HORÁRIO 

 
Relembramos  que  todas as convocações serão de 6h  da seguinte forma: 

o 1h – atendimento individual a PCs; 
o 4h – estudo coletivo do currículo e análise do material das escolas; 
o 1h – atendimento individual a PCs. 

OBS.: No atendimento individual o PCNP ficará à disposição dos PCs para orientações específicas, esclarecimentos sobre o 
currículo etc. 
 

DATA LOCAL OTs 

04/05 

(quinta-

feira) 

Núcleo – Polo 2 

(manhã) 

Ed. Física – 6º ano 

Ed. Especial 

Tecnologia  

Mirinha – Polo 4 

(manhã) 

Matemática – 9º ano 

História – 9º ano 

Mons. Seckler - Polo 6 

(Tarde) 

Inglês – 1ª série 

Filosofia e Sociologia – 1ª série 

05/05 

(sexta-

feira) 

Núcleo – Polo 1 

(manhã) 

Geografia – 2ª série 

Biologia – 1ª série 

Otília – Polo 3 

(manhã) 

Português – 9ª ano 

Ciências – 6º ano 

Lucídio – Polo 5 

(manhã) 

Arte – 1ª série 

Português – 1ª série 

09/05 

(terça-

feira) 

Gaspar – Polo 7 

(tarde) 

Geografia – 2ª série 

Biologia – 1ª série 

12/05 Núcleo – Polo 1 Ed. Física – 6º ano 
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(sexta-

feira) 

(manhã) Ed. Especial 

Tecnologia 

Nazarena – Polo 3 

(manhã) 

Matemática – 9º ano 

História – 9º ano 

Eugênia– Polo 5 

(manhã) 

Português – 9ª ano 

Ciências – 6º ano 

18/05 

(quinta-

feira) 

Núcleo – Polo 2 

(manhã) 

Arte – 1ª série 

Português – 1ª série  

Joseano – Polo 4 

(manhã) 

Português – 9ª ano 

Ciências – 6ºano 

Esther – Polo 6 

(manhã) 

Quimica – 3ª série 

Física – 3ª série 

26/05 

(sexta-

feira) 

Núcleo – Polo 1 

(manhã) 

Inglês -  1ª série 

Sociologia/Filosofia – 1ª série 

Leonor – Polo 3 

(manhã) 

Ed. Fìsica – 6º ano 

Ed. Especial 

Tecnologia 

Vitório  Togni – Polo 5 

(manhã) 

Matemática – 9º ano 

História – 9º ano 

 

      MATERIAL  
• É importante rever as informações sobre os materiais para acompanhamento do currículo no Boletim nº 06. 

 

 

Durante o mês de maio enviaremos videoaulas para as ATPCs, para que sejam utilizadas de acordo com o 

contexto de cada escola. Serão 14 videoaulas, sendo três interdisciplinares, as quais poderão ser assistidas 

por professores de todos os componentes curriculares e dez específicas, sendo que algumas delas 

acompanharão textos de apoio complementar e propostas de reflexões coletivas. Segue abaixo a  relação 

de todas, com os títulos e as  áreas de interesse, em breve serão publicadas no Canal do NPE no Youtube: 

CLIQUE AQUI. 

 

• Interdisciplinar – “Leitura em todas as disciplinas” 

• Interdisciplinar – “Prevenção a dengue” 

• Interdisciplinar – “Raciocínio lógico em todas as disciplinas” 

• Língua Portuguesa – “Os dados educacionais a favor do impacto da aprendizagem”  

• Arte – “Importância das estratégias propostas no currículo de Arte”  

• Ciências da Natureza – Orientações sobre as Feiras de Ciências: “Feira de Ciências da Unidade 

Escolar, “Feira de Ciências Regional Itu”, “Feira de Ciências do Estado de São Paulo”, IFCIÊNCIA” 

• Ciências – “Astronomia”  

• Biologia – “Vale sonhar”  

INFORMAÇÃO Nº 02: VIDEOAULAS      

https://www.youtube.com/channel/UCWwdMWUlNaEc8NYBErrjiGA


• Ciências Humanas – “Avaliação Interna na área de Ciências Humanas”  

• Sociologia -  “O que permite ao aluno viver em sociedade” 

• Filosofia – “Introdução à ética” 

• Inglês  “O ensino da cultura na aula de Língua Inglesa” 

• Tecnologia: “Como utilizar o E-mail institucional” 

• Tecnologia: “Leitura através de Ebooks no celular e computador” 

 

 

Sílvia Martins Rodrigues   

Supervisora de Ensino   

  

Claudemir Braz de Campos   

Dirigente Regional de Ensino – Região de Itu 


