
 

 

 

 

Data: 11 de maio de 2020 

1. ATPC 

 
Dando continuidade às ações do Núcleo 

Pedagógico no que se refere aos dois momentos 

de ATPC, para a semana de 11 a 15 de maio, 

iremos realizar as formações através da 

plataforma Microsoft Teams. 

 

O tema desenvolvido pela Equipe do NPE 

para essa semana atendendo as especificidades 

de cada área, será: “Documento Orientador e 

Roteiro de Estudos à distância: ponto de 

partida”.  

 

Para atender às demandas das Unidades 

Escolares que atendem o Ensino Fundamental 

Anos Finais e Ensino Médio, o horário dessa 

ação está estipulado em dois períodos: das 

9h30 às 11h e das 15h30 às 17h. 

 

Para as Unidades Escolares que atendem o 

segmento do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

será disponibilizado o ATPC do EMAI  no 

período da tarde da próxima sexta-feira, para  
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Prezada Equipe Gestora, com o 

compromisso de apoiar as equipes escolares 

nesse momento de distanciamento social, o 

Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 

Região de Itu, apresenta nesta edição, 

informações referentes ao ATPC da semana, 

sobre a formação do Google Classroom, 

levantamento sobre o trabalho remoto e 

Conviva SP.  

Bom trabalho a todos! 

 

“De tudo ficaram três coisas... 
A certeza de que estamos começando... 
A certeza de que é preciso continuar... 

A certeza de que podemos ser interrompidos 
antes de terminar... 

Façamos da interrupção um caminho novo... 
Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro! ”. 
 

Fernando Sabino 
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compartilhamento com os professores na semana 

subsequente no horário que convier. 

 

A EFAPE irá propiciar, no aplicativo 

Centro de Mídias SP, dois momentos de ATPC,  nos 

dias específicos para cada área, às 8 horas, com 

reprise às 11h, 14h, 17h e 20h. Maiores informações 

podem ser encontradas no site:  

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/ . 

 

  Lembramos ainda que a Unidade Escolar 

é responsável por três momentos da ATPC, ficando 

a critério da mesma a organização dos horários. 

Qualquer dúvida a respeito, solicitamos que a 

escola entre em contato com o PCNP padrinho. 

 

 

2. FORMAÇÃO: 

GOOGLE CLASSROOM 

Na próxima sexta-feira, dia 15 de maio 

às 9 horas, será realizada uma formação para 

Supervisores de Ensino e Professores 

Coordenadores a respeito da ferramenta “Google 

Classroom” que possibilita a comunicação, 

organização e compartilhamento de conteúdo à 

distância, e agora possui um acesso junto ao 

aplicativo Centro de Mídias SP. 

 

A reunião ocorrerá por meio da da 

plataforma Microsoft Teams e o link de acesso 

será disponibilizado em breve.  

 

Contamos com a participação de todos! 

 

 

 

3. LEVANTAMENTO 

SOBRE O TRABALHO 

REMOTO 

Considerando as ações da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo para prevenir a 

disseminação do coronavírus e a necessidade de 

apoiar a continuidade da aprendizagem dos 

estudantes da rede, o Núcleo Pedagógico da 

Diretoria de Ensino Região de Itu elaborou um 

Formulário online com o objetivo de realizar um 

levantamento sobre o perfil dos professores da 

nossa Diretoria. 

De acordo com o Documento Orientador 

“Atividades Escolares não presenciais”, nesse 

momento de distanciamento social, é essencial que 

as Equipes Gestoras considerem os diferentes 

públicos que compõem sua Equipe Docente, quanto 

aos recursos digitais disponíveis para atender a 

demanda proveniente das atividades realizadas à 

distância e as formações previstas nas ATPC. 

Portanto, solicitamos que o link abaixo seja 

amplamente divulgado aos professores de todas as 

Unidades Escolares da Diretoria de Ensino Região 

de Itu e que seja respondido até a data de 21/05. 

Após o recebimento dos dados, os mesmos serão 

compartilhados com a Equipe Gestora. 

Link do Formulário: https://is.gd/uS11R8  

Agradecemos a habitual parceria e 

colaboração. 

 

 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
https://is.gd/uS11R8


4. CONVIVA SP 

Durante o replanejamento, o Programa 

CONVIVA SP, lançou o Projeto Acolhimento 

CONVIVA+SP, que nasceu do novo contexto social 

imposto pela necessidade de adesão às ações de 

combate e enfrentamento a pandemia do COVID-19 

e do compromisso de cuidar das pessoas. 

 

O desenvolvimento do CONVIVA + SP 

baseia-se em três estratégias: materiais 

audiovisuais, ciclo de palestras por 

videoconferências e a formação de uma rede 

solidária, denominada Conexão Solidária. 

 

O projeto poderá ser implementado pela 

Unidade Escolar por meio do acompanhamento e 

disseminação do ciclo de palestras, 

compartilhamento e divulgação dos materiais 

audiovisuais a serem desenvolvidos e pela 

Conexão Solidária, que consiste em grupos virtuais 

moderados por um tutor da equipe escolar voltados 

à ajuda mútua entre pares, criando um espaço para 

troca de experiências de enfrentamento ao 

distanciamento. 

 

A equipe do Programa CONVIVA SP, 

atendendo as sugestões e dúvidas que surgiram na 

semana de Repalanejamento, e com o intuitro de 

fortalecer a implementação desta ação nas 

Unidades Escolares, informa que dará continuidade 

às atividades do Projeto Acolhimento 

CONVIVA+SP, conforme segue: 

 

- Serão disponibilizados Materiais 

audiovisuais nas redes sociais oficiais da SEDUC; 

 

- Promoveremos  um Ciclo de Palestras por 

videoconferência semanalmente, com a duração de 

1 hora com os temas relacionados a seguir, além de 

outros que serão divulgadas oportunamente: 

 

 Convivência e empatia em tempos 

de distanciamento social. 

 Autocuidado, cuidando de si para 

cuidar do outro, preservação da 

saúde emocional. 

 

 Convivência intergeracional positiva 

e segura nas redes digitais. 

 

 Benefícios das práticas meditativas 

para a saúde emocional. 

 

- Realizaremos uma videoconferência com 

os dirigentes regionais de ensino e com os gestores 

regionais do CONVIVA SP para detalhamento dos 

objetivos e das possibilidades de organização dos 

grupos de Conexão Solidária, sugestões de 

materiais e temas a serem desenvolvidos. 

 

Contamos com vocês para gerarmos 

momentos de conexão solidária e de um clima 

organizacional positivo para todos os servidores. 

 

Quaisquer dúvidas no colocamos a 

disposição para esclarecimentos. 

 

 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria 

de Ensino de Itu 

 

 

 

 

 

 

 


