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Prezada Equipe Gestora,
O Núcleo Pedagógico pautado por orientações transmitidas pela SEDUC/SP
tanto via Boletim COPED quanto por videoconferência sobre o distanciamento
social em virtude da transmissão do COVID-19, vem por meio deste comunicado
reforçar alguns aspectos com o intuito de subsidiar e instrumentalizar o trabalho
dos Professores e Professores Coordenadores neste período de suspensão de
aulas:














Os Professores Coordenadores devem orientar os docentes quanto ao
planejamento e organização dos roteiros de estudo com
encaminhamentos e atividades a serem realizadas em casa pelos
estudantes, de acordo com a realidade, autonomia e bom senso da
Unidade Escolar, tendo como referência o Documento Orientador para
a Elaboração de Roteiro de Estudos (anexo);
Conscientizar os estudantes sobre a importância da realização de
atividades escolares em suas casas, de modo a reforçar as
aprendizagens ocorridas no 1º mês de aula e garantir o ritmo de
estudos fortalecendo o vínculo com a Unidade Escolar;
Os estudantes podem levar os livros didáticos (PNLD) para as suas casas,
afim de aproveitar os exercícios e textos de aprofundamento.
Recomenda-se que a escola tenha um controle desta distribuição para
posterior retorno do material.
Os materiais do Programa Ler e Escrever e EMAI subsidiarão a
elaboração de atividades e não devem ser enviados para casa. Os
livros do PNLD podem ser utilizados com esta finalidade, assim como os
literários.
É importante que a Unidade Escolar organize os registros das ações
pedagógicas propostas para este período, assim como as atividades
desenvolvidas pelos estudantes.
Orienta-se que a escola lance mão dos diferentes meios de comunicação,
especialmente aqueles já utilizados. Podendo diversificá-los com o uso de
e-mails, WhatsApp, Facebook, aplicativos (Google Classroom), salas de
web conferência (appear.in; Google Hangouts Meet), entre outras;
A Unidade Escolar que atende uma comunidade de estudantes que
possua dificuldades de acesso à internet, poderá disponibilizar os roteiros
de estudo em formato físico (cópias e/ou impressos).

Segue em anexo o Documento Orientador para a Elaboração de Roteiro de
Estudos com as atividades sugeridas no comunicado COPED/SP.
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