GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO

Circular nº 39/2020 - NPE
Osasco, 05 de fevereiro 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: Cadernos do Professor e Orientações para a Semana de Estudos Intensivos

O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, a fim de subsidiar os
trabalhos do ano letivo de 2020, envia os seguintes materiais de apoio à implementação
curricular:

1. Cadernos do Professor São Paulo Faz Escola, Ler e Escrever e EMAI
A fim de subsidiar os trabalhos do ano letivo de 2020, enviamos os seguintes materiais
de apoio à implementação curricular:
● “Guias de Transição Curricular” para o Ensino Médio - Caderno do Professor.
Destacamos que o material está de acordo com o Currículo Oficial do Estado de São
Paulo e visa apoiar o desenvolvimento das atividades do 1º Bimestre. (Link)
● Para apoiar a implementação dos materiais de apoio ao Currículo Paulista (São Paulo
Faz Escola, Ler e Escrever e EMAI), estão sendo disponibilizados, na versão online, o
Material do Professor com as orientações pedagógicas referentes ao 1°
bimestre/semestre
○ Anos iniciais do ensino fundamental: Link
○ Ans finais do ensino fundamental: Link
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2. Orientações para as Semanas de Estudos Intensivos
Com o intuito de apoiar as equipes gestoras das escolas e das Diretorias de Ensino, a
Coped produziu as Orientações para as Semanas de Estudos Intensivos, disponibilizadas neste
link.

3. Tabela resumo com materiais didáticos e habilidades a serem
trabalhadas por bimestre
Destaca-se que os materiais didáticos elaborados pela SEDUC são complementares aos
livros didáticos do PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático), devendo ser
trabalhados em conjunto para desenvolver as habilidades do currículo. Segue abaixo tabela
resumo com as habilidades do 1º bimestre, assim como os materiais de apoio elaborados pela
SEDUC.

Material
Currículo Paulista completo.

Link
https://efape.educacao.sp.gov.br/c
urri
culopaulista/wpcontent/uploads/sites/
7/2019/09/curriculo-paulista-2607.pdf

Habilidades do 1º bimestre do Currículo Paulista.

https://efape.educacao.sp.gov.br/c
urri culopaulista/materiais/

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio Matemática.

https://www.educacao.sp.gov.br/a2
site
box/arquivos/documentos/238.pdf

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio Linguagens.

https://www.educacao.sp.gov.br/a2
site
box/arquivos/documentos/237.pdf

Habilidades do 1º bimestre do ensino médio Ciências Humanas.

https://www.educacao.sp.gov.br/a2
site
box/arquivos/documentos/236.pdf

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

https://www.educacao.sp.gov.br/a2
site
box/arquivos/documentos/235.pdf
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Caderno do Aluno. Materiais de apoio ao Currículo
Paulista
- anos iniciais do ensino fundamental.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1 hGvR06_cByJGSbN54eThSIFPGQvr Mud?usp=sharing

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

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1
IHw4wZR_AUXyGeNJUmkFJUx
_Aun- Q-Xj?usp=sharing

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

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1
HcgzpWh6cy_BVjV_wsDBGQH1
KgS XV5at?usp=sharing

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

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1
_4C1cQq1m6Xay6hsCtFIXjNtmR
anch ie?usp=sharing

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

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

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1
q1evnLqq6zWoT9iEckwUgae0ojw
Iqd Xr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1
6D8CsMvxoY3MuYpNN6mFady2
9hkz sRPt?usp=sharing

Atenciosamente,

William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino

Elza Sampaio
RG 8.497.507-6
Diretora do Núcleo Pedagógico
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