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Circular nº 20/2020 - NPE 

                    Osasco, 29 de janeiro de 2020.  

 

Srs.(as) Diretores(as) de Escola, 

Srs.(as) Supervisores de Ensino, 

Srs.(as) Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, 

Srs. (as) Professores Coordenadores, 

 

Assunto: Materiais de apoio Inova Educação para planejamento escolar 

O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, complementando o 

Comunicado COPED do dia 21 de janeiro de 2020 (link) e o Comunicado COPED do dia 24 de 

janeiro de 2020 (link), envia a seguir materiais adicionais do Inova Educação para apoiar as 

escolas durante o planejamento escola: 

1. Materiais de apoio - Inova Educação 

Adicionalmente aos materiais já enviados anteriormente, incluímos na pasta de materiais de apoio 

do Inova Educação (Link): 

• Cadernos do Professor de Projeto de Vida para o 1º bimestre em sua versão preliminar; 

• Cardápio de Eletivas em sua versão preliminar e resumida. Nos próximos dias, serão 

incluídos os planos completos, materiais de apoio e outros documentos mais detalhados 

sobre cada uma das Eletivas em inova.educacao.sp.gov.br. 
  

2. Retificação e-mail de contato para livros do PNLD 

Retificando o e-mail apresentado no Comunicado COPED do dia 24 de janeiro de 2020, o 

contato com o FNDE para que as escolas possam comunicar que não receberam os livros do 

PNLD ou tiveram um problema no recebimento (faltas, avarias, etc.) pode ser realizado 

pelo livrodidatico@fnde.gov.br. 
  

3. Tabela resumo com materiais de apoio 
Abaixo, segue tabela resumo que organiza os materiais de apoio já compartilhados, para auxiliar 

as escolas em seu planejamento 2020, contemplando tanto os materiais já enviados nos 

Comunicados COPED de 21 de janeiro de 2020 e de 24 de janeiro de 2020 quanto os materiais 

do Inova Educação adicionais enviados neste e-mail: 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_Z6YXqU9w3KjaU11C30NHPgkhT65QMcE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mll8X1oyEe1hb7z6mv9B67WgIGGcjnGz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fZDFCb1f1rSdtFBxxZ579yWFthrw1P1R?usp=sharing
http://inova.educacao.sp.gov.br/
mailto:livrodidatico@fnde.gov.br
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Material Link 

Apresentação introdutória que contextualiza a 
formação, destaca a organização dos tempos 
do planejamento escolar e a articulação entre os 
diferentes projetos estratégicos da SEDUC para 
favorecer a garantia das aprendizagens 
estabelecidas no currículo. 

https://drive.google.com/file/d/1MR2vPPBIeS2IYT6XbSuNA66sv
2sZSK1y/view?usp=sharing  

Apresentação com os tempos previstos para 
cada período do planejamento, as pautas 
completas de gestão pedagógica, MMR, 
destinada aos anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio, e questões 
norteadoras para a identificação das 
articulações entre a proposta pedagógica da 
escola e os projetos da SEDUC. 

https://drive.google.com/file/d/1OwWyoXulpSwhiawexCllI6b3Up
kE75vZ/view?usp=sharing  

Apresentação com os tempos previstos para 
cada período do planejamento, as pautas 
completas de gestão pedagógica, MMR e 
alfabetização, destinada aos anos iniciais do 
ensino fundamental, e questões norteadoras 
para a identificação das articulações entre a 
proposta pedagógica da escola e os projetos da 
SEDUC. 

https://drive.google.com/file/d/18IAIA3z4jKRnLE6cg7o6dUXxsml
miHci/view?usp=sharing  

Apresentação do Currículo Paulista, para 
retomar fundamentos pedagógicos do Currículo 
e trabalhar com as diferentes áreas do 
conhecimento. https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/materiais/  

Habilidades do 1º bimestre do Currículo 
Paulista. https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/materiais/  

Currículo Paulista completo. 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/sites/7/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf  

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio - 
Matemática. 

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos
/238.pdf  

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio - 
Linguagens. 

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos
/237.pdf  

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio - 
Ciências Humanas. 

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos
/236.pdf  

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio - 
Ciências da Natureza. 

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos
/235.pdf  

Materiais de apoio ao Currículo Paulista - anos 
iniciais do ensino fundamental. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hGvR06_cByJGSbN54eT
hS-IFPGQvrMud?usp=sharing  

Materiais de apoio ao Currículo Paulista - anos 
finais do ensino fundamental. 

https://drive.google.com/drive/folders/1HcgzpWh6cy_BVjV_wsD
BGQH1KgSXV5at?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1MR2vPPBIeS2IYT6XbSuNA66sv2sZSK1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MR2vPPBIeS2IYT6XbSuNA66sv2sZSK1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwWyoXulpSwhiawexCllI6b3UpkE75vZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwWyoXulpSwhiawexCllI6b3UpkE75vZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IAIA3z4jKRnLE6cg7o6dUXxsmlmiHci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IAIA3z4jKRnLE6cg7o6dUXxsmlmiHci/view?usp=sharing
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/materiais/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/materiais/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/238.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/238.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/237.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/237.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/235.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/235.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1hGvR06_cByJGSbN54eThS-IFPGQvrMud?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hGvR06_cByJGSbN54eThS-IFPGQvrMud?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcgzpWh6cy_BVjV_wsDBGQH1KgSXV5at?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcgzpWh6cy_BVjV_wsDBGQH1KgSXV5at?usp=sharing
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Caderno do Aluno. Materiais de apoio ao 
currículo oficial ainda vigente - ensino médio. 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1evnLqq6zWoT9iEckwU
gae0ojwIqdXr?usp=sharing  

Resultados do Saresp 2019 http://saresp.fde.sp.gov.br/2019/  

Apresentação Inova Educação. https://drive.google.com/drive/folders/1DRI3Jk3XKhomjVh9l-
3RamuJc9UmQu87?usp=sharing  

Material de apoio para Inova Educação - Projeto 
de Vida,  Tecnologia e Inovação. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fZDFCb1f1rSdtFBxxZ579
yWFthrw1P1R?usp=sharing  

Acolhimento. 
https://inova.educacao.sp.gov.br/materiais/  

Vídeo com pauta formativa do Conviva SP. https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/  

Materiais de apoio para CEL (Centro de Estudo 
de Línguas) 

https://drive.google.com/drive/folders/1NAlciM_VDv7YGjfXb0EZ
4CwmZl7LMsg7?usp=sharing  

Documento orientador para modalidades 
educacionais 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeXodU5XD_Z49MzBkJi
M4sGb8pt6XRtV?usp=sharing  

     

 

 

Atenciosamente,  

 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

   

 

 

   De acordo,  

 

                                                                                        

          Elza Sampaio                                                                            

       RG 8.497.507-6                                                                               

Diretora do Núcleo Pedagógico                                                                         
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