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Assunto: COMUNICADO COPED-FECHAMENTO DAS ELETIVAS 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Retransmitimos na íntegra o comunicado COPED de 08 de julho, referente ao 

fechamento das eletivas- Culminância. 

Saliento que, caso a escola opte por finalizar as eletivas agora em julho, 

deverá ser feito novo feirão e nova enturmação dos estudantes na SED, bem 

como o cadastro das novas ementas de eletivas durante o mês de agosto, em 

ambos os casos, as ações deverão ser comunicadas aos estudantes e 

registradas em ata de ATPC.  

 

 

Atenciosamente; 

  

Prof.º Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

 

 

 

 

Comunicado COPED 08 de julho de 2020 Orientações sobre fechamento do 

semestre e eletivas 
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  Prezados(as) Dirigentes de Ensino, equipes de Supervisão, equipes dos 

Núcleos Pedagógicos, gestores escolares e professores, Em 2019, mais de 110 mil 

professores participaram das formações Básica e Aprofundada dos componentes 

curriculares Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação. Os professores que se 

formaram para atuar ministrando aulas de Eletivas se prepararam para criar planos  

 

semestrais, a partir do projeto de vida dos estudantes e que se encerrassem em uma 

culminância.  

Diante das mudanças que enfrentamos por conta da pandemia da Covid-19 e 

considerando escutas com professores e gestores da rede, os seguintes ajustes são 

propostos para o fechamento do 2º bimestre e início do 2º semestre de 2020 em 

relação às Eletivas:  

● 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 em 

formato síncrono, sendo um bate-papo online com estudantes ou uma live, por 

exemplo, ou assíncrono, com publicações de imagens ou vídeo em redes 

sociais como possibilidade. Ou seja, as escolas que já tem tudo planejado, 

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. É importante 

alinhar com os estudantes a continuidade. Neste caso, não é preciso fazer nova 

reenturmação* e as culminâncias poderão acontecer no final do 2º semestre. Ou 

seja, elas não precisam ser organizadas neste momento. 

 ● Caso seja decisão da escola encerrar agora as eletivas criadas para o 

1º semestre e propor uma nova leva para o 2º semestre, a escola precisará 

organizar um feirão de eletivas para apresentar as novas ementas de forma não 



 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

presencial, usando ferramentas como, por exemplo, os chats de turmas do 

CMSP. A escolha dos estudantes para estas eletivas deverá também acontecer 

não presencialmente e será necessária nova reenturmação. Este processo 

poderá se dar ao longo do mês de agosto. 

 ● Hoje, há transmissão de aulas de Eletivas pelo CMSP que podem, se 

possível, contribuir para as discussões propostas pelo professor em seu plano 

de eletivas. Caso não haja conexão temática dessas aulas com as ementas 

locais, não há obrigatoriedade de se trabalhar estes temas.  

● Independentemente da escolha da escola, valem as regras de registro 

de notas e frequências bimestral na SED para todos os componentes. O 

professor deve fazer este preenchimento no caso do estudante estar 

participando e entregando as atividades. Se o estudante não estiver 

acompanhando ou entregando as atividades por qualquer razão, terá a 

oportunidade de fazê-lo no retorno às aulas presenciais. 

 ● A escola deve comunicar estudantes e responsáveis sobre as regras 

para o trabalho com as eletivas no segundo semestre. 

 ● Se a unidade escolar optar por trabalhar com as mesmas eletivas do 1o 

semestre no 2o, esta decisão deverá ser registrada em ata de ATPC.  

 

* Estamos adequando a Plataforma SED para permitir que a escola efetue 

a alteração da vigência das eletivas cadastradas. Solicitamos que aguarde 

comunicado com instruções.  

 

 

Atenciosamente, COPED 


