
 

 

 

 

1. FECHAMENTO DO 

1° BIMESTRE 

Com o fechamento do 1° Bimestre a SEDUC 

disponibilizou algumas informações para reforçar 

e complementar as ações a serem tomadas 

nesse momento.  

 

Entre elas destacamos que, caso os alunos 

tenham entregue as atividades propostas pelos 

professores, suas notas e frequências poderão 

ser lançadas na SED 

(https://sed.educacao.sp.gov.br/). Para os 

demais alunos o sistema permanecerá aberto 

com o objetivo de permitir o lançamento de notas 

e frequência após o retorno das aulas 

presenciais em data a ser definida no momento 

adequado. 

 

Quando as aulas presenciais retornarem 

serão oferecidas oportunidades para os alunos 

recuperarem ou melhorar as aprendizagens. 

Logo, notas e frequências lançadas agora no 

sistema poderão ser modificadas 

posteriormente. 
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Prezada Equipe Gestora, estamos 

iniciando o 2° Bimestre do ano letivo de 2020.  

Até aqui experimentamos novas situações e 

vencemos desafios que jamais imaginamos 

vivenciar. E crescemos muito a cada dia! 

Nesse Boletim Informativo n° 05 reunimos 

diversas informações que podem auxiliar 

nossas escolas no início de mais uma etapa, 

confiantes de que juntos alcançaremos os 

nossos objetivos. 

 

 

“Se a gente cresce com os golpes duros da 
vida, também podemos crescer com os toques 

suaves na alma”. 
 

Cora Coralina 
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https://sed.educacao.sp.gov.br/


O boletim online do aluno continuará 

disponível para ser extraído na plataforma SED 

e, para o caso das disciplinas em que notas e 

faltas não forem lançadas até o fechamento do 

1° bimestre, constarão nos campos destinados a 

elas a representação de um traço (-). 

  

 A fim de auxiliar quanto aos 

procedimentos para inserção de notas e 

frequências na plataforma SED, foram 

disponibilizadas instruções com o passo a passo. 

Nesse link pode-se obter o documento com a 

descrição dos procedimentos para cada 

lançamento e consulta da funcionalidade 

“Fechamento” no Diário de Classe da SED. E, 

nesse outro link, um tutorial para o aplicativo 

Di@rio de Classe. 

 

O Conselho de Classe/Ano/Série tem 

como foco, nesse momento, o acompanhamento 

das participações e aprendizagens dos 

estudantes e deverá ocorrer no dia 10 de junho, 

quarta-feira, de acordo com o Comunicado: 

“Orientações – Calendário Escolar 2020”, 

disponível nesse link. Precisará atender as 

determinações de distanciamento social, 

podendo ocorrer de forma não presencial, com o 

devido registro e será considerado um dia letivo 

caso contem com a participação de discentes. 

 

2. HABILIDADES DO 

2° BIMESTRE 

Como sabemos,  os professores, com apoio 

da equipe gestora das escolas devem planejar 

Roteiros de Atividades que, em conjunto, 

constituirão uma programação de atividades 

realizadas à distância.  

Para colaborar com a elaboração dessas 

atividades foram selecionadas habilidades 

prioritárias do 2º bimestre previstas no Currículo 

Paulista no Ensino Fundamental e Currículo 

Oficial ainda vigente do Ensino Médio. O quadro 

de habilidades por disciplina pode ser acessado 

pelo link.  

 

A Equipe Gestora das escolas deverá realizar 

o acompanhamento dos Roteiros de Atividades 

propostos por cada professor, apoiando-os para 

desenvolver estratégias cada vez mais efetivas a 

fim de favorecer a aprendizagem e dialogando 

com as habilidades apresentadas para o 

bimestre. Ressaltamos, porém, que professores 

e escolas têm autonomia para progredir de 

acordo com o conhecimento de seus alunos, 

adequando à realidade de cada contexto, 

modalidade e a proposta pedagógica da escola. 

 

 Os conteúdos das aulas oferecidas no 

CMSP serão norteados pelas habilidades 

prioritárias do 2° bimestre.   Logo, é muito 

importante que os professores  insiram em 

seus Roteiros de Atividades orientações para 

que os alunos acessem o aplicativo e assistam 

as aulas da sua disciplina e ano/série.  Diante 

disso, os docentes, quando as aulas no aplicativo 

ocorrerem nos horários das aulas da escola, 

também acompanham e buscam interagir com 

seus alunos via chat. Quando houver divergência 

entre a aula do professor na escola e do CMSP, 

poderá assistir as reprises para esclarecer 

dúvidas e oferecer devolutivas a seus alunos.  

 

3. PROGRAMA INOVA 

EDUCAÇÃO 

Para os componentes curriculares do  

https://drive.google.com/file/d/1SSC4ljZ3-K7ES3RHzQhMB4Juv4Jigh03/view
https://drive.google.com/file/d/1fqOdAC7c_q4ChpZQv_5AzD-_OM_N992x/view
https://drive.google.com/file/d/1yRKm-X2io7w-K7gPsrHFOi2gIbJEUwim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1TKscLp5skzBKQ1J5yn2QfOpEP03WAF/view


Programa Inova Educação, Projeto de Vida, 

Tecnologia e Inovação e Eletiva, também devem 

ser planejados Roteiros de Atividades a serem 

realizados pelos alunos em casa.  

 

Os componentes Projeto de Vida e 

Tecnologia e Inovação contam com aulas no 

CMSP e material de apoio, que acompanham  os 

cadernos do SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

entregues na versão impressa para os 

estudantes.  Os professores  devem acessá-los 

em pdf nesse site e podem realizar atividades 

complementares, momentos de plantões de 

dúvidas e devolutivas com os estudantes. 

 

No CMSP também são apresentadas aulas 

de Eletivas, que podem auxiliar os docentes da 

disciplina na elaboração e execução dos 

Roteiros de Atividades. Lembramos que essas 

atividades precisam dialogar com o Plano da 

Eletiva montado anteriormente  e que foi inserido 

no sistema da SED. 

 

Na finalização do 1° bimestre, os docentes 

dos  componentes do Programa Inova atribuirão 

conceitos de acordo com o engajamento e 

participação dos alunos, são eles: “Engajamento 

total”, “Engajamento satisfatório” e “Engajamento 

parcial”. O conceito só deve ser atribuído caso o 

estudante tenha conseguido acompanhar e 

entregar as atividades. Caso contrário, será 

atribuído no retorno das aulas presenciais.  

 

A Culminância das Eletivas do 1° semestre 

ocorrerá, de acordo com o Calendário atualizado, 

entre 13 e 24 de julho e, segundo as orientações 

da SEDUC, poderá acontecer de maneira: 

 

 Síncrona, ou seja, em que a interação entre 

Gestores, professores, alunos e toda a 

comunidade escolar acontecem ao mesmo 

tempo, como por exemplo, em salas de 

bate-papo para que os alunos apresentem 

as atividades desenvolvidas ou em um 

evento online realizado por meio de 

vídeoconferência. 

 Assíncrona, em que não é necessário que 

os envolvidos no evento estejam 

conectados ao mesmo tempo para a  

apresentação do produto final da Eletiva. 

Nesse caso, pode ocorrer a publicação das 

criações dos estudantes, como vídeos, 

imagens, blogs, podcasts, textos, etc. 

 

4.  ATPC 

A Efape elaborou  uma grade para o 

cumprimento das ATPC pelos servidores PEB I e 

PEB II da rede estadual de acordo com a sua 

carga horária semanal, conforme segue:  

 

 

As ATPC organizadas pela EFAPE tem início 

às 8h com  duas reprises ao longo do dia: 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/


• Tarde – 15h (PEB II) 

• Noite – 19h (PEB II) 

• Tarde – 15h (PEB I) 

• Noite – 18h40min (PEB I) 

 

Caso ocorra alguma alteração serão  

emitidos comunicados e atualizações na 

programação diária do Centro de Mídias SP, 

acessível pelo link.  

 

5. CUCO 

A Competição USP de Conhecimentos 

(CUCo) é um desafio aos estudantes do Ensino 

Médio das escolas públicas do Estado de São 

Paulo que visa incentivá-los a ingressar no 

ensino superior nas universidades públicas. 

 

Todos os estudantes de 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio (EM) regular, EJA e CEEJA 

regularmente matriculados nas escolas públicas 

do Estado de São Paulo podem participar da 

CUCo de forma voluntária e gratuita. 

 

Gostaríamos de reforçar que a USP, assim 

como as demais Universidades Estaduais estão 

em sintonia para engajar os estudantes a 

participarem dos vestibulares e promover a 

inclusão social e ampliação da diversidade. Por 

isso reservou, a partir deste ano, 50% de suas 

vagas exclusivamente para estudantes de 

escolas públicas. Além disso, cada escola 

estadual pode ter um estudante da 3ª série do 

Ensino Médio premiado com a isenção da taxa 

de inscrição da FUVEST - vestubular da USP.  

 

As datas da inscrição e das provas sofreram 

alterações em função das medidas de 

distanciamento social para evitar o contágio pela  

 

COVID-19.              As inscrições da CUCo 2020 

permanecem abertas até as 22h de 24/07/2020 

e a Prova online da 1ª fase poderá ser feita do 

dia 10 de agosto (8h) até 14 de agosto (22h). 

 

6.  LINKS DOS 

DOCUMENTOS 

A Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo vem divulgando diversos Comunicados 

visando fortalecer seu apoio às escolas,  orientar 

toda a rede e esclarecer dúvidas nesse momento 

de distanciamento social.  

 

Nesses documentos e também nos 

elaborados e encaminhados pela DER Itu e NPE 

da DER Itu, por diversas vezes aparecem links, 

na cor azul, que nos direcionam a outros 

documentos que podem ser acessados e trazem 

informações relacionadas aos assuntos 

abordados.  

Veja o exemplo abaixo: 

 

Logo, orientamos que ao abrir qualquer 

documento desse tipo, em que são apresentados 

links, acesse-os para se apropriar de todas as 

orientações e ficar bem informado. 

 

 

Nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria 

de Ensino Região de Itu 

 

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

