Material

Dia do planejamento na
escola que irá apoiar
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
Material de apoio para
aprendizagens estabelecidas no
preparação prévia para o
currículo.
planejamento

https://drive.google.com/file/d/1MR2vPPBIeS2IYT6XbSuNA66sv2sZSK1y/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.
27/1 a 31/1

https://drive.google.com/file/d/1OwWyoXulpSwhiawexCllI6b3UpkE75vZ/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.
27/1 a 31/1

https://drive.google.com/file/d/18IAIA3z4jKRnLE6cg7o6dUXxsmlmiHci/view?usp=sharing

Apresentação do Currículo Paulista,
para retomar fundamentos
pedagógicos do Currículo e
trabalhar com as diferentes áreas
do conhecimento.
27/1

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/materiais/

Habilidades do 1º bimestre do
Currículo Paulista.

27/1

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/materiais/

Currículo Paulista completo.

27/1

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/sites/7/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf

Habilidades do 1º bimestre do
ensino médio - Matemática.

27/1

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

Habilidades do 1º bimestre do
ensino médio - Linguagens.

27/1

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

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

27/1

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

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

27/1

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

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

27/1

https://drive.google.com/drive/folders/1hGvR06_cByJGSbN54eThS-IFPGQvrMud?usp=sharing

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

27/1

https://drive.google.com/drive/folders/1HcgzpWh6cy_BVjV_wsDBGQH1KgSXV5at?usp=sharing

Materiais de apoio ao currículo
oficial ainda vigente - ensino
médio.

27/1

https://drive.google.com/drive/folders/1q1evnLqq6zWoT9iEckwUgae0ojwIqdXr?usp=sharing

Resultados do Saresp 2019
(disponíveis a partir do dia
27/1/2020).

28/1

http://saresp.fde.sp.gov.br/2019/

Apresentações Inova Educação.

30/1

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

Material de apoio - Projeto de Vida,
e Tecnologia e Inovação.
30/1

https://drive.google.com/drive/folders/1fZDFCb1f1rSdtFBxxZ579yWFthrw1P1R?usp=sharing

Acolhimento.

Aberto para escola

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

Vídeo com pauta formativa do
Conviva SP.

31/1

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/

