
 

 

 

1. CULMINÂNCIA DAS 

ELETIVAS 

O Programa INOVA Educação foi criado 

pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo com o propósito de oferecer novas 

oportunidades para todos os estudantes do 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Traz inovações para que as atividades 

educativas sejam mais alinhadas às vocações, 

desejos e realidades de cada aluno e insere três 

novos Componentes Curriculares: Projeto de 

Vida, Eletiva e Tecnologia e Inovação.  

 

A disiciplina Eletiva é oferecida 

semestralmente e deve ser planejada para que 

os alunos compartilhem o resultado concreto de 

seu trabalho com a Comunidade Escolar 

durante a Culminância.  

 

Considerando as alterações impostas pela 

pandemia da COVID-19, foram publicados no 

Comunicado COPED de 8 de julho, ajustes em 

relação aos procedimentos para o fechamento 
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Prezada Equipe Escolar, esperamos que 

todos estejam bem! Nesta edição do Boletim 

Informativo retomamos as indicações presentes 

no Comunicado COPED referentes à disciplina 

Eletiva, apresentamos as orientações relativas à 

Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São 

Paulo (FeCEESP 2020 e FeCEESP – DER – ITU 

2019) e compartilhamos a grade das ATPC  

previstas até o final do mês. Solicitamos que as 

informações sobre o o VIII Concurso de Redação 

promovido pelo Hospital do Amor de Barretos e a 

Olímpíada de Inglês sejam amplamente 

divulgados para toda a Comunidade Escolar. 

Agradecemos a parceria de sempre! 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é 
senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 

menor se lhe faltasse uma gota”. 
 

Madre Teresa de Calcutá 
 

fb.me/deritu       @instaderitu 

 

 



das Eletivas  no 2° bimestre  e sua continuidade 

no 2° semestre.  

 

Se a escola optar por encerrar as Eletivas 

previstas para o 1º semestre até 31 de julho 

(final do 2º bimestre), a Culminância poderá 

acontecer de forma não presencial. Ou seja, as 

escolas que já tem tudo programado, devem 

seguir com seus planos, conforme orientado no 

planejamento do início de junho. 

 

 As escolas que desejarem continuar 

trabalhando no segundo semestre com o 

mesmo plano de Eletivas criado no início do ano, 

devido a dificuldades de encerramento da 

Eletiva neste semestre, poderão fazê-lo. Neste 

caso, não é preciso fazer nova reenturmação e 

a Culminância poderá acontecer no final do 2º 

semestre. A decisão de trabalhar com as 

mesmas Eletivas do 1° semestre no 2° deverá 

ser registrada em ata de ATPC. É importante 

alinhar com os professores, estudantes e 

responsáveis a continuidade e as regras para o 

trabalho com as Eletivas no segundo semestre. 

 

 Caso seja decisão da escola encerrar 

agora as Eletivas criadas para o 1º semestre e 

propor uma nova leva para o 2º semestre, será 

preciso organizar um Feirão de Eletivas para 

apresentar as novas ementas de forma não 

presencial de modo que ocorra a escolha pelos 

alunos e uma nova reenturmação. Este 

processo poderá se dar ao longo do mês de 

agosto. 

 

 No CMSP são transmitidas aulas de 

Eletivas que podem enriquecer as metodologias 

e estratégias utilizadas e registradas pelos 

professores em seus Planos de Eletivas e 

contribuir  com as atividades enviadas aos 

alunos. Caso, não haja conexão temática da 

aula do aplicativo com a ementa da Eletiva da 

escola não há obrigatoriedade de se trabalhar 

com os temas. 

 

 Assim como para os demais 

componentes curriculares, deverá ocorrer o 

registro de frequências e notas na SED para as 

disciplinas do Programa INOVA referente aos 

alunos que estão participando e entregando as 

atividades propostas. O estudante que não 

estiver acompanhando ou entregando as 

atividades por qualquer razão, terá a 

oportunidade de fazê-lo no retorno às aulas 

presenciais. 

 

2. ATPC 

A Equipe Gestora das Unidades 

Escolares devem considerar que suas ATPC  

cumpram com  a carga horária conforme  

disposto na Resolução SE 76/2020. Inclusive 

em dia específico a cada semana, por área de 

conhecimento (Resolução SE 72/2020), 

conforme segue: 

 

 Terça-feira: Área de Ciências Humanas; 

 Quarta-feira: Área de Linguagens; 

 Quinta-feira: Áreas de Ciências da 

Natureza e Matemática. 

 

Para que todas as Equipes Escolares 

possam organizar os seus trabalhos  em ATPC, 

seguem as indicações dos responsáveis e das 

quantidades de ATPC a serem oferecidas para 

as próximas 3 semanas. 



 

 

3. FECEE-DER-ITU 2019 / 

FECEE-SP 2020 

Atendendo ao regulamento da FeCEE-SP 

os projetos selecionados em nossa Diretoria de 

Ensino para a Fase Estadual foram: 

 

 

Os projetos selecionados podem ser 

consultados no Blog da nossa Feira. Em breve 

entraremos em contato com as escolas para 

iniciar orientações. 

 

Devido a Pandemia e ao novo calendário da 

Feira, orientamos que em breve teremos 

novidades com relação a Feira de Ciências 

Regional.  

 

Para acompanhar o novo formato da Feira 

Estadual iniciada no ano passado consulte o 

Primeiro Movimento INOVA Educação. Acesse 

para saber mais: 

https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-

inova/movimento-inova-2019/    

 

Novo Calendário 7º Ed. FeCEE-SP 2020 

conforme Boletim 17 da COPED: 

 

 

Projetos Classificados Escolas 

Categoria Junior CN 
- Desenvolvimento do 
câncer por meios 
externos. 

Categoria Junior CN 
- E.E. Vitório Togni 
Capitão 

Categoria Master CN 
- Canabis sativa como 
recurso terapêutico...  

Categoria Master CN 
- E.E. Eugênia Ferrarezi 
Nunes 

Categoria Junior CH 
Não houve classificados 

Categoria Junior CH 
Não houve classificados 

Categoria Master CH 
- CRISPR-CAS9: 
Manipulaçao ...  

Categoria Master CH 
- E.E. Vitório Togni 
Capitão 

Categoria Junior 
Desafio Matemático 

(D.M) 
Em fase de seleção 

Categoria Junior (D.M) 
Em fase de seleção 

Categoria Master (D.M) 
Em fase de seleção 

Categoria Master (D.M) 
Em fase de seleção 

Ed. Especial 
Em fase de seleção 

Ed. Especial 
Em fase de seleção 

https://drive.google.com/file/d/17iE2qKd5oBufpLUHK1lG0fYvtl43WFy8/view
https://feceederitu2019.blogspot.com/p/edicao-atual.html
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2019/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2019/


4. CONCURSO DE 

REDAÇÃO 

Está reaberto o período de produção das 

redações do VIII Concurso de Redação, 

promovido pelo Hospital do Amor de Barretos, 

por meio do Núcleo de Educação em Câncer 

(NEC), em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEDUC). 

 

Podem participar todos os estudantes 

matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental 

Anos Finais, de todas as escolas públicas 

estaduais. 

 

O tema proposto para este ano foi 

alterado em razão da pandemia do Novo 

Coronavírus: "QUALIDADE DE VIDA E 

PANDEMIA: COMO CUIDAR DE SI E DOS 

OUTROS EM TEMPOS DE INCERTEZAS?".  

O objetivo é fazer com que os estudantes 

reflitam sobre os cuidados consigo e com os 

outros neste momento de isolamento social, 

uma vez que a pandemia impacta não apenas 

na saúde física, mas também na saúde 

mental/emocional, bem como nas relações 

sociais. 

 

O VIII Concurso de Redação acontece 

em 5 (cinco) fases, sendo: 

 

Fase I – Período de produção das 

Redações nas escolas de 01/07 até 14/08; 

 

Fase II – Banca de Avaliação nas 

escolas de 17/08 até 31/08 e envio das 

Redações para as Diretorias Regionais de 

Ensino até 31/08; 

 

Fase III – Banca de Avaliação nas 

Diretorias Regionais de 01/09 até 14/09 e envio 

das Redações para o NEC até 14/09; 

 

Fase IV – Banca de Avaliação no 

Hospital de Amor de 15/09 até 05/10; 

 

Fase V – Cerimônia de Premiação e 

Estágio no Hospital de Amor será definida a 

partir do mês de outubro. 

 

O Regulamento completo do concurso, 

bem como os subsídios para os professores 

estão disponíveis no link. 

 

Os materiais de divulgação e apoio estão 

acessíveis no link. 

 

5. OLIMPÍADAS DE 

INGLÊS 

A Olimpíada de Inglês 2020 vai começar no 

2º semestre (com data a ser definida) mas os 

Professores podem desde já cadastrar seus 

alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio para que começem a treinar! 

 

A Olimpíada acontece totalmente online por 

meio  do ChatClass, o Robô de Inglês que 

funciona no WhatsApp e que permite aos alunos 

fazerem exercícios online. Além disso, os 

professores também podem acompanhar o 

desempenho das suas turmas por meio do 

ChatClass.  

 

Basta enviar uma mensagem para o 

WhatsApp do ChatClass, Robô de Inglês, pelo 

número 11 97585 0888 e se registrar como 

professor. 

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://drive.google.com/drive/folders/1WXsNudD32ClMk0rBefGFToSIaaH9kofI


 

Na lista a seguir, alguns links úteis para os 

interessados em participar da Olimpíada com 

seus alunos, e também para acesso a 

conteúdos diversos, dicas e sugestões de 

preparação de aulas e outros. 

 Site oficial da Olimpíada de Inglês: 

https://www.olimpiadadeingles.com/ 

 

 Plataforma para professores: 

https://my.chatclass.com.br/home 

 

 Canal do Youtube com conteúdo 

para professores: 

https://www.youtube.com/c/ChatClass/featu

red 

 

 Blog com conteúdo disponível para 

professores e alunos: 

https://www.chatclass.com.br/blog 

 

 Primeiros passos para usar o Robô 

ChatClass / Professores: 

https://www.chatclass.com.br/post/primeiro

s-passos-para-usar-o-robo-de-educacao-

chatclass-professores 

 

 Perguntas frequentes: 

https://www.chatclass.com.br/professores-

ajuda 

 

 

 

Nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria 

de Ensino Região de Itu 
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https://my.chatclass.com.br/home
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https://www.youtube.com/c/ChatClass/featured
https://www.chatclass.com.br/blog
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