
Itapevi, 03 de março de 2020.

Ofício - Circular

Número de Referência 34/2020
Assunto: Assunto 1 - Entrega de Caderno do Aluno Ensino Fundamental e
Médio/Assunto 2 - Cadastro das Eletivas na plataforma Sed

Assunto 1 - Entrega de Caderno do Aluno Ensino Fundamental e Médio

Prezado (a) diretor (a), informamos que a entrega dos cadernos contendo as atividades a serem
desenvolvidas junto aos alunos durante o 1º bimestre já está sendo realizada pelas empresas de
transportes contratadas pela Secretaria de Estado da Educação. Assim sendo, solicitamos o
máximo de atenção para as informações a seguir:

Ensino Fundamental

- O caderno é composto por atividades dos componentes curriculares de Língua
Portuguesa, Matemática e Inova Educação. Este material foi disponibilizado em
duas versões - impressa (reduzida) e estendida (digital).

As demais disciplinas foram disponibilizadas em formato digital nos links que se encontram no
Comunicado 4 da  Coped (segue anexo).

Nestes links constam também o caderno de apoio ao professor para todos os componentes
curriculares, inclusive aqueles que vieram impressos.

 As atividades que compõem estes materiais foram construídas de acordo com as habilidades
previstas no Currículo Paulista.

Ensino Médio -  

O caderno (guia de transição) é composto por todos os componentes curriculares das
áreas de conhecimento. Por se tratar de um material de transição, as atividades que o
compõem foram construídas com base nas habilidades previstas pelo Currículo do
Estado de São Paulo.

  Assim que os materiais forem recebidos pela escola eles devem ser entregues aos alunos. A
informação "material não consumível" foi colocada no sentido de entendimento da necessidade
de utilização do caderno de anotações, uma vez que as atividades foram inseridas de forma
corrida, não tendo espaço para resolução em todas elas. No entanto, não há necessidade de
posterior recolhimento.
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 Em caso de falta, orientamos que seja informado ao Núcleo Pedagógico via ofício, constando o
número e ano/série de cadernos faltantes e que anexem uma cópia da relação de remessa.

Assunto 2 - Cadastro das Eletivas na plataforma Sed

Está disponível na SED, o cadastro de disciplina eletiva.

O professor deve cadastrar os dados da disciplina eletiva, alguém do trio gestor aprova o
cadastro e o GOE ou Agente de Organização Escolar agrupa os alunos.

Após o agrupamento, os alunos estarão disponíveis em seus respectivos grupos para lançamento
de frequência e avaliação.

Acesse os links abaixo para consultar os tutoriais.

Tutorial - Cadastro de Disciplina Eletiva

Tutorial - Aprovação da Disciplina Eletiva

Tutorial - Agrupamento dos Alunos

           Orientamos que todo o processo deve ser concluído até o dia 10/03/2020,
impreterivelmente, para que o diário de classe seja gerado corretamente.

 

                                                                                                             Atenciosamente,

 

 

 

 

 

 

Silvia Regina Lamin
Dirigente Regional de Ensino
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