INFORMAÇÕES SEDUC – abril/2020
Rede Estadual ganha Centro de Mídias SP e lança aulas em tempo real por
TV aberta e celular
“...A Secretaria de Estado da Educação lança o Centro de Mídias SP –
plataforma que permitirá que os estudantes da rede estadual paulista tenham
acesso a aulas ao vivo e videoaulas, entre outros conteúdos pedagógicos,
mesmo durante a quarentena.
Além da ferramenta, que viabilizará o ensino presencial mediado por
tecnologia, o Governo do Estado também fechou contrato com a TV Cultura, que
transmitirá aulas pelo Canal Digital 2.3 - TV Cultura Educação.
Com a antecipação dos períodos de recesso escolar e férias, é importante
que, neste período, os alunos acessem e conheçam as ferramentas que
passarão a utilizar a partir do próximo dia 22 de abril, quando as aulas passarão
a ser contadas como dias letivos.
Para ter acesso ao Centro de Mídias SP é preciso fazer o download do
aplicativo, disponibilizado para os sistemas Android e IOS. O login para alunos
e docentes da rede estadual deverá ser feito com os mesmos dados utilizados
no acesso à Secretaria Escolar Digital (SED).
A Seduc patrocinará a internet para que alunos e professores possam
acessar os conteúdos pelo celular, sem qualquer custo.
O secretário da Educação, Rossieli Soares, enfatiza que o aplicativo do
Centro de Mídias SP permitirá grande interação entre professores e estudantes
e auxiliará para que os docentes estejam o mais próximo possível de cada um
dos 3,5 milhões de estudantes da rede.
Aula inaugural pela TV
A aula inaugural, que marca o início das aulas ao vivo, será na próxima
segunda-feira, dia 06 de abril, com a professora Débora Garofalo.
As aulas ao vivo, disponibilizadas através do Centro de Mídias SP, serão
ministradas por professores da rede e permitirão que os alunos façam interações
por meio de chat e vídeo.
A grade horária será dividida por etapas e haverá componentes
alternados para cada semana. Porém, matemática e língua portuguesa farão
parte de todas as grades semanais.
Já os alunos dos anos iniciais contarão com uma programação específica,
transmitida pelo canal TV Cultura Educação, e receberão material impresso
disponibilizado pela Seduc...”.
Leia na íntegra – “SEDUC Informa nº 10”- Clique Aqui.

