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A SEDUC está em processo de distribuição dos materiais destinados aos alunos do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Até o dia 10/03 a distribuição deverá estar concluída. 
  

A entrega dos materiais para os municípios tem previsão de início no mês de março, com 
conclusão até abril. Outros detalhes serão enviados mais adiante. 
 
Disponibilizamos aqui o endereço link  de acesso aos Google Drive (disponível para todos) e aqui 
o link de acesso à Intranet (disponível somente para os servidores estaduais) para acesso ao 
material do ensino fundamental e do ensino médio em sua versão digital. 
  

Há repositórios em que estão disponíveis as versões dos Cadernos do Estudante e do Professor. 
Sobre o material do professor é importante destacar que, ainda que haja uma tarja indicando que 
se trata de "versão preliminar", não está previsto que os conteúdos sofram alterações. A 
sinalização está posta considerando que ainda serão diagramados e terão a mesma identidade 
visual do Caderno do Estudante. Sendo assim, os professores podem utilizá-los normalmente. 
  

Dicas para utilizar materiais digitais 
  

1. Como acessar? Os materiais, em sua versão digital, podem ser acessados de diferentes tipos de 
equipamentos. O professor pode fazer a leitura em um computador, tablet ou até em um aparelho 
celular. 

2. Como fazer anotações e destacar partes do texto? Os documentos estão salvos em formato 
PDF. Neste programa é possível usar funções equivalentes ao marca-texto e a anotações, 
conforme indicado na imagem a seguir: 

https://drive.google.com/open?id=1nm4ZoYxyXmbLrrT84qg6RiswYyq1B-Nc
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/COPED/MateriaisDeApoioAoCurriculo2020/Forms/AllItems.aspx?CT=1582827205634&OR=OWA-NT&CID=b76eb06a-274f-c543-2f42-cf749bb12af9


3.            Como usar o material de forma híbrida, combinando o online e o offline? É sempre 
possível combinar a leitura digital com anotações feitas em um caderno ao lado do computador. 
Neste caso, você pode indicar as páginas em que se encontram cada um dos pontos que se 
relacionam com aquilo que escrever usando papel e caneta. 
  

Materiais de apoio de Projeto de Vida e Tecnologia e Inovação 
  

A seguir, você encontra indicações de como orientar as escolas a usar os materiais de PV e 
Tecnologia e Inovação na versão digital até o seu recebimento em formato físico. 
  

Projeto de Vida 
  

Este material foi desenvolvido a partir dos cadernos que já são usados no Programa Ensino 
Integral, desde 2012. Ele traz atualizações importante, como o destaque das competências 
socioemocionais. Assim, ele deve ser usado por todas escolas da rede, tanto as regulares quanto 
aquelas que fazem parte do Programa. 
  

O início do trabalho com Projeto de Vida passa pela construção do Diário de Práticas e Vivências 
dos estudante. O professor deve, assim, reservar tempo para a atividade nas primeiras aulas.  
  

Tecnologia e Inovação 
  

Este material está organizado para o 1º bimestre como um Caderno único para todos os 
anos/séries. Ou seja, ele é um material de acolhimento que apresenta o componente da mesma 
forma para os estudantes que estão do 6º ano até a 3ª série. 
  

A primeira atividade, a Rede de Conexões, pode ser organizada usando diferentes espaços da 
escola e um rolo de barbante. Também independente especificamente do caderno impresso do 
estudante. A seguir, você pode conhecer o depoimento de dois professores da rede que já 
realizaram a atividade e compartilham a sua experiência. 
  

1. Luiz João dos Passos Filho, E. E. Nossa Senhora dos Navegantes - DE Santos 
2. Rosana Capelari, E. E. José Quirino Cavalvante - DE Mirante do Parapanema 

  

  

É importante destacar que estes materiais foram construídos em conjunto com a rede e, portanto, 
têm a cara de São Paulo. Utilizá-los é valorizar o trabalho dos colegas. 
  

Além disso, eles foram criados pensando nas necessidades e realidades do Estado. São peça 
fundamental para o trabalho na busca pela melhoria na aprendizagem dos nossos estudantes. 
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