GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE OSASCO

Circular nº 197/2020 – NPE
Osasco, 13 de agosto de 2020.

Srs. Gestores Escolares,
Srs. (as) Professores Coordenadores,
Srs. (as) Professores.
Srs Supervisores de Ensino
GOEs e AOEs
Assunto: Novidades CMSP – Aulas pelo App e Web com Novas Interações pelo Chat
A Comissão Regional do CMSP – Centro de Mídias SP da Diretoria de Ensino de Osasco
informa que a partir desta semana tem novidades no CMSP, um canal oficial para o ensino híbrido
na SEDUC, com embasamento na Resolução SEDUC 57, de 30-6-2020 e do Decreto 64.982, de 1505-2020. O objetivo da ferramenta, além de proporcionar a formação dos servidores da educação, é
disponibilizar novas funcionalidades e ampliar a oferta de novos recursos aos professores e alunos
de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com qualidade e alinhada às
demandas do século XXI, fazendo com que o espaço CMSP possa se aproximar do modelo
“escola”.
Orienta que cada unidade escolar eleja dois interlocutores, sendo um suplente, para ser
nomeado o Guardião do CMSP, uma sugestão é um Guardião Geral em cada escola, com expertise
em tecnologias para cuidar/moderar o espaço virtual, seguindo o formato de escala.
Ressalta que além dos links e documentos que embasam essa nova ferramenta no CMSP
segue a esta circular, bem como, já foi disponibilizado no carrossel do site da DEOSC o link que
leva para o Portal do CMSP com a maioria dos documentos, vídeos e tutoriais.

Link CMSP:
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
Link Video Tutorial Novas Funcionalidades
https://www.youtube.com/watch?v=_HzgRxh8geE
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Link Material de Orientação
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/materiais-de-orientacao/
Link - documento-orientador-atividades-escolares-nao-presenciais
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/documento-orientador-atividades-escolaresnao-presenciais.pdf
Link - CMSP - Perguntas e Respostas
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/cmsp-perguntas-e-respostas.pdf
CURSO – Inscrições abertas - plataforma Escolas Conectadas
• Grandezas e medidas: explorar para compreender
• Produção colaborativa de conhecimento: redes para multiplicar e aprender
• Quero Inovar! Por onde começo?
• Se meu computador pensasse... Uma correlação entre a lógica computacional e os problemas do
dia a dia
• Escola Digital: Curadoria de Objetos Digitais de Aprendizagem Quer saber mais? Acesse já o site
da EFAPE - www.escoladeformacao.sp.gov.br, clique em “Ações de formação”, “Inscrições
abertas” e, por fim, localize página “Pro Futuro”. Nessa página você terá todas as informações
necessárias para que possa conhecer e localizar o curso que melhor se adeque aos seus objetivos e
práticas.
Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição.
Atenciosamente,

Débora Silva Batista Eilliar
RG 36.644.529-7
Diretora do Núcleo Pedagógico

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