
 

 

 

 

1. MMR 

No período de 15 a 19 desse mês, todas as 

Unidades Escolares da Diretoria de Ensino 

Região de Itu, juntamente com os Supervisores 

e PCNP, acompanharam a reunião do MMR 

Nível 3. 

 

 As reuniões de N3 aconteceram com foco na 

retomada das discussões sobre o engajamento 

dos estudantes nas atividades não presenciais, 

em especial, no Centro de Mídias da Educação e 

na busca ativa dos alunos que não estão 

participando das aulas.  

 

Segundo relato dos PCNP e Supervisores foi 

notada a participação de professores, alunos, 

familiares dos alunos e funcionários das escolas, 

bem como a presença da equipe gestora. Os 

integrantes das reuniões tiveram ciência dos 

seus Indicadores de Desempenho e Fluxo - 

IDESP.   Também tivemos a participação da 

nossa Dirigente em várias reuniões, o que 

enriqueceu muito esse momento.  

 

Data: 22 de junho de 2020 

Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Ensino 
Região de Itu  
Boletim Informativo nº 06/2020 

Prezada Equipe Gestora, esperamos 

que todos estejam bem! Na semana passada 

participamos da formação do Programa 

Conviva sobre Saúde Mental, um tema de 

grande importância nos dias atuais e 

realizamos as reuniões de nível 3 do MMR,  

reconhecemos e agradecemos o 

envolvimento e parceria ativa de todas as 

nossas escolas. Nesse Boletim pontuamos 

sobre esses dois momentos, a grade das 

próximas ATPC e as novas funcionalidades 

da Secretaria Escolar Digital. Uma ótima 

semana a todos! 

 

“Comece fazendo o que é necessário, depois o 
que é possível, e de repente você estará 

fazendo o impossível”. 
 

São Francisco de Assis 
 
 
 

   fb.me/deritu 

 

 



Queremos reconhecer o trabalho das 

escolas, pois percebemos durante as reuniões 

N3 do MMR, o especial empenho para envolver 

todos os alunos nas atividades remotas. Gratidão 

a todos! 

 

2. CONVIVA 

O Programa de Melhoria da Convivência 

Escolar -  CONVIVA SP realizou nos dias 16 e 17 

de junho uma formação com o tema “Viver com 

Saúde -  Saúde Mental nas escolas” através do 

canal Formação de Professores do aplicativo 

CMSP. 

 

Foram tratados assuntos relacionados a 

saúde mental, transtornos mentais, relações 

entre a saúde emocional e a saúde mental, 

transtornos comuns da infância e adolescência e  

como contribuir para que a escola seja um 

espaço de promoção da saúde mental. Durante 

a apresentação tivemos a participação de alguns 

gestores do programa, professores, alunos e 

especialistas da área.  

 

As Equipes Escolares da Diretoria de Ensino 

Região de Itu participaram desses momentos de 

forma expressiva,  fato pelo qual estamos muito 

gratos. Se algum servidor perdeu ou deseja 

assistir novamente a formação,  os vídeos serão 

disponibilizados no site do Programa Conviva na 

próxima semana.  

 

No dia 23 de junho, terça-feira, das 8h30 às 

12h30 os Vice-Diretores e Professores 

Mediadores  irão participar de uma Orientação 

Técnica realizada através da plataforma 

Microsoft Teams  e cujo tema será “Convivência 

Ética Virtual”. A convocação para a OT foi 

enviada via email da escola e encontra-se 

disponível no site da DER - Itu.  

 

3. ATPC 

A Coordenadoria Pedagógica (COPED) e a 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação (EFAPE) do Estado 

de São Paulo anunciaram uma nova grade de 

ATPC para os servidores PEB I e PEB II relativa 

às semanas de 22 de junho a 10 de julho.  

 

Para que todos possam organizar os seus 

trabalhos seguem as indicações dos 

responsáveis e das quantidades de ATPC a 

serem oferecidas. 

 

 

 

Lembramos que as reuniões pedagógicas 

não presenciais precisam ter caráter formativo e 

serem organizadas da seguinte forma: 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/
https://deitu.educacao.sp.gov.br/
https://deitu.educacao.sp.gov.br/


 PEB I: As sextas-feiras todos os docentes 

participam de dois ATPC e os envolvidos com o 

EMAI de mais dois. Cada ATPC tem a duração 

de 50 minutos. 

 

 PEB II: O docente deverá cumprir a carga 

horária conforme disposto na Resolução SE 

76/2020 e em dia específico a cada semana, por 

área de conhecimento: 

 

 Terça-feira: Área de Ciências 

Humanas; 

 Quarta-feira: Área de Linguagens; 

 Quinta-feira: Áreas de Ciências da 

Natureza e Matemática. 

 

Apesar da grade disponibilizada pela EFAPE 

não conter momentos de ATPC preparados pela 

equipe da Diretoria de Ensino na semana de 22 

a 26 de junho, foram elaborados pelos PCNP de 

todas as áreas do conhecimento, materiais e 

vídeos que contemplam Habilidades e Práticas 

Pedagógicas visando o desenvolvimento no 2º 

bimestre. 

Solicitamos que tais apresentações sejam 

socializadas, se possível,  pela Unidade Escolar 

nos horários destinados aos seus ATPC. 

Seguem os links de acesso. 

 

 Anos Iniciais: 

https://youtu.be/dV8qQ_2dFKI  

 

 Área de Ciências Humanas: 

https://www.youtube.com/watch?v=bH5jIatt

VPQ 

 

 Área de Linguagens:   

 Língua Portuguesa: 

https://youtu.be/f2YT3hc4NHg  

 

 Arte, Educação Física e Língua 

Inglesa:  

         https://youtu.be/j-HQbAGRjT4  

 

     Área de Matemática: 

https://youtu.be/lKrgIqnNriQ  

   

 Área de Ciências da Natureza: 

     http://encurtador.com.br/pQYZ9  

As ATPC organizadas pela EFAPE tem início 

às 8h com duas reprises ao longo do dia, às 15h 

e 18h40 para PEB I e às 15h e 19h para PEB II. 

Qualquer alteração será informada por meio da 

programação no site do Centro de Mídias SP. 

 

4. SED 

O sistema da Secretaria Escolar Digital 

apresenta uma nova funcionalidade que dá 

acesso aos sites e aplicativos de diversas 

plataformas da SEDUC. 

 

Ao acessar a SED são apresentados os 

ícones que direcionam para as páginas 

correspondentes como podemos ver abaixo.  

 

No “Mural de Avisos” da SED e através de um 

link de acesso, a SEDUC pretende divulgar os 

materiais de apoio (slides) das aulas do CMSP 

com antecedência, para que os mesmos possam 

ser usados como recurso opcional às atividades 

elaboradas pelos docentes.  

 

https://youtu.be/dV8qQ_2dFKI
https://www.youtube.com/watch?v=bH5jIattVPQ
https://www.youtube.com/watch?v=bH5jIattVPQ
https://youtu.be/f2YT3hc4NHg
https://youtu.be/f2YT3hc4NHg
https://youtu.be/j-HQbAGRjT4
https://youtu.be/j-HQbAGRjT4
https://youtu.be/lKrgIqnNriQ
https://youtu.be/lKrgIqnNriQ
http://encurtador.com.br/pQYZ9
http://encurtador.com.br/pQYZ9
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/


Também é possível visualizar os documentos 

com as apresentações feitas pelos professores, 

os exercícios da semana e seus gabaritos e o link 

para acessar as aulas do ENEM que ocorrem aos 

sábados no aplicativo CMSP. 

 

 

Nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria 

de Ensino Região de Itu 

 


