
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
APRENDIZADO EM TEMPOS DE CRISE



CENTRO DE MÍDIAS SP
ENSINO INFANTIL E ANOS INICIAIS

App e canal de TV exclusivos: Educação Infantil e Anos Iniciais

Aulas, Atividades e 
linguagem customizadas

Novo Canal de TV
TV Univesp 2.2 na capital

App e internet gratuita
Aulas com interatividade

Dados patrocinados

Ensino mediado 
por tecnologia

Professor tem 
papel fundamental

Aprendizado conjunto
em qualquer lugar

Parceria para produção e 
compartilhamento de 

conteúdo



Incentivo à leitura:
Gibi da Turma da Mônica
Livro literário
Ficha de leitura
Além de fascículos de 
LP e MAT e orientações

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E LEITURA
KITS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL

Aprendizado para o período de suspensão e após o retorno das aulas

Alunos dos Anos Iniciais
Reforço para aprendizado:
Fascículo de Língua Portuguesa
Fascículo de Matemática

Acervo literário da escola recomposto 
entre jan e mar 2020

Alunos dos Anos Finais e Ensino Médio

Total de 14,2 milhões de materiais



Kits entregues na casa das famílias por transporte 
escolar, com orientações de segurança e higiene

Policiais militares e guardas de São José dos Campos 
apoiarão segurança e logística na entrega de kits

ENTREGA MEDIANTE AGENDAMENTO
DISTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 27 DE ABRIL

Kits serão distribuídos às famílias evitando aglomerações e com 
a tomada de todas as medidas de segurança e distanciamento necessárias

Famílias recebem os kits em 
segurança, e crianças e jovens 

têm oportunidade de 
aprendizado

Escolas como pontos de entrega
Diretorias realizarão agendamentos evitando 

aglomerações e com materiais de higiene disponíveis

Transporte escolar

Polícia Militar e Guarda Civil Municipal
Negociação com Correios e 

outras empresas de logística



A partir do dia 27 de abril: 
- Retomada do 1º bimestre, com atividades em casa

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO

Dias 22, 23 e 24 de abril: 
- Professores: re-planejamento e formação, em teletrabalho 

com uso de tecnologia
- Alunos: atividades de engajamento via aplicativo



MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
COMO SERÁ A RETOMADA DO ANO LETIVO?

SEDUC irá emitir normas que regulamentam o andamento do ano letivo
Garantindo padrão de qualidade e respeitando iniciativas de escolas e comunidade (até 22 de abril)

Alunos realizarão atividades a distância
Regras específicas de avaliação e presença serão emitidas pela SEDUC e pelas escolas

Ampla recuperação para garantir equidade
Atividades de reforço serão realizadas durante a suspensão, com apoio de materiais

Busca ativa de estudantes
Garantir que o máximo possível de alunos mantenham vínculo escolar

Preparação para o retorno das aulas presenciais
Avaliação diagnóstica e atividades extras de reforço para estudantes com defasagem



OBRIGADO


