GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE OSASCO
Circular nº 178/2020 – NPE
Osasco, 20 de julho de 2020.
Srs.(as) Gestores(as) de Escola,
PCNP´s;
Professores.
Assunto: Vídeos para Trilha Formativa de Recuperação de Língua Portuguesa e Matemática
Com o intuito de apoiar a aprendizagem, a SEDUC está planejando e estruturando um
programa de recuperação, para o retorno das atividades presenciais, com o objetivo de
favorecer as aprendizagens de todos os estudantes e não deixar nenhum para trás.
Nesse programa, a formação continuada será um elemento essencial, articulada ao currículo e
ao material didático. Para tanto, pensou-se na elaboração de vídeos disparadores de conteúdo
que serão gravados por professores da rede a partir das Sequências de Atividades de Língua
Portuguesa e Matemática, com o objetivo de valorizar e disseminar as práticas pedagógicas
dos docentes.
Dada a natureza do trabalho, a indicação de professores com o seguinte perfil:
• para o ensino médio, professor que atua com Matemática, preferencialmente com
Licenciatura em Matemática, respectivamente;
• necessário que seja reconhecido como um profissional de referência pela sua competência
técnica e compromisso com a aprendizagem dos estudantes;
• facilidade de comunicação;
• preferencialmente, com facilidade para se expressar em gravação de vídeos;
• ser proativo;
• disponibilidade e interesse para participar das ações de forma voluntária.
O professor indicado representará a Diretoria de Ensino, e terá um papel muito importante
para apoiar a formação de seus pares em todo o estado. Assim, pedimos cuidado e atenção na
indicação.
Os vídeos poderão ser gravados pelas câmeras dos celulares ou outros dispositivos, a partir
das orientações recebidas na formação com os professores autores indicados pelas DEs,
portanto não será necessário se deslocar para a gravação.
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O cronograma de formação para os profissionais indicados e elaboração dos vídeos seguirá as
seguintes datas:

A Diretoria de Ensino da Região de Osasco, está abrindo um formulário para os professores da Rede
Estadual de Educação do município de Osasco, que queiram participar deste projeto tão valioso de
recuperação, para que preencham o formulário de interesse, com o link abaixo. Ministraremos vídeos
para a 2ª série do Ensino Médio.
A seleção dos professores será realizada por uma comissão de PCNP´s da DER Osasco.
O formulário deve ser preenchido obrigatoriamente, até o dia 22/07/2020 as meio dia (12h).
( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHTfyTMO1mhAfiD2Ypekd4uBb8PtDdh_hl80MiY0TO4udtw/viewform?usp=pp_url )
Atenciosamente,
Ilderlon Freire
RG 41.302.434
Diretor do Núcleo Pedagógico (em exercício)

De acordo,
William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino
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