
 

AT -  Assistência Técnica 

 

Rede: 483/20 

Data: 11/09/2020 

Assunto: ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS OPCIONAIS 

 

Prezados Diretores,  
 
Retransmito na íntegra o Comunicado Externo Subsecretaria 2020 – nº 78, referente ao 
Orientações para atividades presenciais opcionais, para ciência inequívoca de todos os 
envolvidos.  
 
Atenciosamente, 
 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 
COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020 - Nº 78 

São Paulo, 07 de setembro de 2020.  
 
Assunto: Orientações para atividades presenciais opcionais  
 
Prezados Dirigentes de Ensino,  
 
Considerando o disposto no Decreto 64.994/2020, que instituiu o Plano São Paulo, os protocolos 
sanitários intersetoriais e setorial da educação, o Decreto 65.061/2020 que dispõe sobre a retomada 
das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID19, o retorno opcional de 
atividades presenciais previsto na disposição transitória do Decreto 65.061/2020 com redação dada pelo 
Decreto 65.140/2020, seguem as orientações de possibilidades para o retorno das atividades escolares 
presenciais opcionais, previstas a partir de 8 de setembro, nas áreas classificadas, no período anterior 
de 28 dias consecutivos, na fase amarela do Plano São Paulo.  
 
Considerando a regra de estabilização do estado por 28 dias na fase amarela (ver figura a seguir), 
conforme monitoramento dos indicadores epidemiológicos, a nova estimativa de data para o início da 
Etapa 1 do plano de retomada das atividades regulares da rede estadual é 7 de outubro.  
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Esta data será mantida desde que:  
● Todo o estado esteja na fase amarela por 28 dias, iniciando a contagem de 14 dias com 80% da 
população do estado + 14 dias com 100% do território estadual;  
● No anúncio do mapa atualizado do Plano São Paulo em 02/10 esteja confirmada a estabilização das 
áreas na fase amarela ou verde;  
● As redes públicas e privadas planejem seu retorno e se organizem antecipadamente.  
 
Sabe-se que:  
● Longos períodos de suspensão de aulas levam a perda de aprendizagem, sobretudo de estudantes de 
menor nível socioeconômico (Cooper, 2003; Alexander et al. 2007; Kim & Quinn, 2013; Atteberry & 
McEachin, 2016)  
● Períodos prolongados de fechamentos de escolas tendem a aumentar as taxas de abandono e evasão 
escolar, especialmente dos estudantes mais vulneráveis e dos jovens (Janvry et al., 20061, Instituto 
Sonho Grande, 20202, Unesco et al., 20203)  
● O confinamento faz com que 75% dos estudantes da rede pública estadual indiquem que estão 
irritados, ansiosos ou tristes, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em junho/2020.  
 
Sendo assim, e considerando a diversidade da rede e a necessidade de atendimento aos estudantes com 
mais dificuldades de aprendizagem, assim como a importância das interações entre os estudantes, seus 
colegas e professores, a SEDUC permitirá, a partir de 8 de setembro, a realização de atividades 
presenciais nas escolas, em caráter opcional. Essa medida foi aprovada pelo Centro de Contingência do 
Coronavírus e da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
Essas atividades apenas poderão ser realizadas se respeitadas as seguintes premissas:  
 
● Autonomia para a unidade escolar: cada unidade escolar terá autonomia para a decisão sobre o 
período de abertura e organização da escola, desde que estejam localizadas em áreas classificadas, no 
período anterior de 28 dias consecutivos, na fase amarela do Plano São Paulo e tenham condições de 
cumprir os protocolos sanitários e medidas de segurança constantes no Anexo I da Resolução Seduc nº 
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61, de 31 de agosto de 2020 (link 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Tim
e=01/09/2020%2013:50:09 ).  
● Decisão compartilhada: cabe à Equipe Gestora divulgar o questionário disponível na SED para todos 
os segmentos da escola sobre o interesse na realização das atividades presenciais. Os questionários 
devem ser amplamente divulgados para garantir que todos tenham a oportunidade de contribuir. A 
participação deverá ser livre e contemplar qualquer interessado, independentemente de fazer parte do 
Conselho Escolar, Grêmio Estudantil ou outros grupos representativos. Vale lembrar que a comunidade 
escolar não precisa chegar em um consenso ou encontrar uma decisão única para a maior parte do 
grupo. A partir de 8 de setembro, caso haja pelo menos um estudante interessado em participar das 
atividades organizadas pelos professores que se dispuserem a retornar e a escola tenha condições para 
atendê-los seguindo os protocolos sanitários, ela deverá se organizar para isso, ainda que seja necessário 
modelo de revezamento por dias ou horários específicos.  
● Atividades presenciais opcionais: a programação das atividades presenciais opcionais poderá 
contemplar ações de reforço e recuperação, especialmente para os estudantes mais vulneráveis e os 
que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem. Além disso, será possível realizar atividades de 
acolhimento, orientação de estudos e tutoria pedagógica, avaliações diagnósticas ou formativas, 
plantão de dúvidas, acompanhamento das aulas no CMSP, atividades mão na massa, como 
atendimentos individualizados e atividades esportivas e culturais, observados sempre o distanciamento 
de 1,5m e a porcentagem máxima de estudantes por dia de acordo com o ciclo.  
● Retorno facultado aos pais/responsáveis: O retorno dos estudantes às atividades presenciais será 
facultativo a critério dos pais ou responsáveis dos alunos menores de idade, ou, dos próprios alunos 
maiores de 18 anos. A vontade das famílias será respeitada – portanto, os estudantes cujos pais ou 
responsáveis optarem pela não adesão às atividades escolares presenciais deverão continuar realizando 
as atividades escolares não presenciais, sem prejuízo quanto à frequência e rendimento. Os estudantes 
que pertençam a um grupo de risco deverão ser mantidos, exclusivamente, em atividades não 
presenciais.  
● Condições para retorno: Após aplicação do questionário na SED que permita identificar os estudantes 
e profissionais que desejam aderir às atividades presenciais opcionais e quantos continuarão no ensino 
não presencial, compete ao gestor escolar definir quais funcionários e professores, que não são do grupo 
de risco, poderão retornar de forma escalonada nessa fase, além de definir qual a forma e periodicidade 
de atendimento dos estudantes para que todos os protocolos de segurança sejam cumpridos. 
● Elaboração do Plano de Retorno: A consolidação desses resultados deverá nortear a elaboração de 
um Plano de Retorno que apontará dias, horários, quantidades de estudantes e profissionais, para 
subsidiar a Equipe Gestora na organização das atividades a serem desenvolvidas, bem como na 
organização do registro de comparecimento de estudantes, professores e funcionários. Deverá também 
contemplar o escalonamento dos funcionários de apoio para os momentos de entrada, lanche, 
banheiro, saída, entrega de material impresso e demais atividades ofertadas pela escola aos estudantes. 
O plano também deverá conter quais ajustes a escola irá realizar em sua estrutura de atendimento para 
se cumprir o disposto nos protocolos de segurança do Plano São Paulo, como disposição dos móveis, 
sinalização das áreas comuns e pequenas intervenções estruturais.  
● Jornada de trabalho: o professor poderá cumprir presencialmente parte ou a totalidade de sua carga 
horária. Caso cumpra parte de sua carga horária de forma presencial, deverá cumprir o restante em 
trabalho remoto e continuar realizando as suas rotinas e funções indicadas no Comunicado COPED de 
19 de junho de 2020 (link 
https://drive.google.com/file/d/1AKotgCYrVOL5P3QmVvrwv_cTWlB5HhEv/view?usp=sharing ). Vale 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
https://drive.google.com/file/d/1AKotgCYrVOL5P3QmVvrwv_cTWlB5HhEv/view?usp=sharing
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destacar que o professor que cumprir a carga horária presencialmente fica dispensado de acompanhar 
as aulas no Centro de Mídias nos horários em que estiver atuando na escola. 
● Periodicidade de escutas: A equipe de gestão escolar deverá atualizar o questionário sobre a retomada 
das atividades presenciais semanalmente, consultando os resultados que ficarão disponíveis na SED, 
oportunizando a participação de mais estudantes e membros da equipe docente, conforme as condições 
da escola permitirem (em termos de estrutura física e número de funcionários fora do grupo de risco). 
● Quantidade máxima de estudantes: Mesmo que haja mais interessados, o limite diário máximo de 
atendimento na fase opcional será de 20% dos estudantes em todas as etapas de ensino. Caso haja mais 
interessados, caberá à Equipe Gestora definir os critérios para organização da escala distribuída nos dias 
e horários da semana, de forma a não ultrapassar o limite de 20% diariamente, e dando prioridade aos 
estudantes que se encontrem em uma ou mais das seguintes condições: o sem acesso a equipamentos 
de tecnologia da informação ou à conexão de internet para realização das atividades escolares não 
presenciais; o embora com acesso às atividades escolares não presenciais, apresentam dificuldades de 
aprendizagem; o apresentarem sinais de distúrbios emocionais relacionados ao isolamento social, 
conforme reportado pelos responsáveis pelos estudantes o alunos do 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental, em processo de alfabetização, ou alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, ou 
alunos da 3ª série do Ensino Médio.  
● Serviços de limpeza, transporte, merenda e cuidador: O serviço de limpeza deverá acontecer 
diariamente nas unidades escolares durante o período de atividades presenciais não obrigatórias. A 
prestação deste serviço será direcionada de maneira a atender todos os protocolos oficiais de Segurança 
Sanitária. A oferta dos serviços de alimentação, transporte e cuidador será ajustada, conforme a 
demanda e quantidade de alunos que retornarão, conforme detalhado nos Planos de Retorno das 
unidades escolares. Especificamente com relação à merenda escolar, será feita uma orientação 
específica. Durante as atividades presenciais opcionais, serão oferecidos prioritariamente itens sem 
necessidade de manipulação.  
● Segurança Sanitária com Protocolos Oficiais: Os gestores escolares devem se atentar às questões 
sanitárias antes da efetiva reabertura das escolas. Os protocolos sanitários, de cumprimento obrigatório 
pela rede estadual, encontram-se no Anexo I da Resolução SEDUC 61/2020 (link 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Tim
e=01/09/2020%2013:50:09 ). Os Protocolos Sanitários Setoriais da Educação gerais se encontram no 
sítio eletrônico do Plano São Paulo. Cabe à equipe de supervisão de cada Diretoria de Ensino visitar todas 
as escolas da rede estadual para organizar seu retorno, privilegiando as escolas que o farão a partir de 
8 de setembro. A decisão de reabertura das escolas é subordinada ao Dirigente Regional de Ensino, 
munido dos relatórios provenientes das visitas e planos de retorno submetidos pelas escolas. Os 
supervisores deverão realizar uma vistoria nas unidades escolares para verificar a preparação das 
escolas para o início das atividades presenciais, seguindo os protocolos sanitários.  
A seguir destacamos algumas questões a serem observadas pelas equipes gestoras das escolas: 
Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas dentro e fora das salas de aula. Sempre que 
possível, utilizar marcação nas carteiras, no piso e áreas comuns para sinalizar a distância de 1,5 metro, 
definida pelo protocolo de segurança.  
o Todas as pessoas – estudantes, professores e funcionários – devem usar máscara o tempo todo que 
estiverem dentro da escola e em todo o percurso de casa até a escola. o Aferir a temperatura corporal 
de todas as pessoas ao entrar na escola. Caso esteja acima de 37,5°C, orientar o retorno para casa ou 
aguardar em local seguro e isolado na escola até que pais ou responsáveis possam buscá-los.  
o Caso algum estudante apresente sintomas na escola, este/esta deverá ir para casa ou aguardar em 
local seguro isolado na escola até que pais ou responsáveis possam buscá-los. o Professor ou funcionário 
deverá ficar em casa ou retornar, caso tenha ido à escola, caso  

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=01/09/2020%2013:50:09
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▪ Tenha um ou mais dos seguintes sintomas: febre (medida ou referida), calafrios, dor de 
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos (perda do olfato), distúrbios gustativos (perda 
do paladar), diarréia e dor no corpo;  

▪ Tenha tido contato nos últimos 14 dias com alguém que testou positivo para COVID-19 (ficou 
a menos de 1 metro de distância por ao menos 15 minutos);  

▪ Tenha sintomas de gripe. o Assim que entrar ou sair da escola e antes e depois das refeições, 
lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%.  
o Privilegiar atendimentos individualizados ou organizar os estudantes em agrupamentos fixos e evitar 
misturá-los. Isso permitirá que, caso um estudante apresente sintomas e seja um caso confirmado de 
Covid-19, somente a turma daquele estudante ficará em casa por 14 dias.  
o As atividades deverão acontecer com carga horária reduzida, devendo ser organizadas respeitando o 
limite de cinco horas. As atividades devem durar preferencialmente menos horas, moduladas de acordo 
com a necessidade do atendimento previsto em cada unidade de ensino. Os intervalos não são 
obrigatórios mas, quando pertinentes, deverão ser feitos com revezamento de turmas em horários 
alternados, respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas para evitar aglomerações.  
o Para a oferta de merenda e alimentação escolar deve ser priorizada a utilização de gêneros que 
independem de manipulação e preparo para o consumo, como medidas temporária e emergencial de 
prevenção de contágio pelo COVID-19. 
o É proibido beber água nos bebedouros colocando a boca no bico de pressão ou na torneira. Cada 
estudantes deve ter seu próprio copo ou garrafa ou utilizar copos descartáveis.  
o As atividades presenciais somente poderão ser realizadas quando a infraestrutura, rotina de limpeza 
e insumos de higiene (água, sabão, desinfetante, álcool gel, etc) estiverem conforme o indicado pela 
Seduc; o Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por 
muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início 
das atividades e sempre que necessário.  
o As atividades esportivas poderão ser realizadas, mas com número reduzido de estudantes, uso 
obrigatório de máscara, evitando atividades coletivas que tenham contato físico entre os participantes 
e compartilhamento de materiais e objetos esportivos.  
o Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre, utilizando espaços alternativos disponíveis na 
escola.  
● Acompanhamento das ausências: as escolas devem registrar e acompanhar diariamente os alunos ou 
profissionais que estavam agendados para comparecer às atividades presenciais e não o fizerem. No 
caso de ausência, a escola deve entrar em contato com a família do estudante ou diretamente com o 
profissional para identificar o motivo. Se a justificativa para a ausência for a presença de sintomas, 
contato com alguém que testou positivo para a Covid-19 ou resultado positivo para Covid-19 do aluno 
ou profissional, a escola deve preencher registrar o ocorrido e passar as orientações cabíveis, conforme 
seção “Monitoramento e Gestão de Riscos do Anexo I da Resolução nº 61, de 31 de agosto de 2020, 
disponível no link. 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Tim
e=07/09/2020%2017:39:48  
 
Projeto de Reforço e Recuperação 2020  
 
O trabalho focado na recuperação e aprofundamento da aprendizagem será desenvolvido gradualmente 
na rede.  
As aulas de Língua Portuguesa e Matemática no Centro de Mídias seguirão serão focadas nas habilidades 
conforme indicado abaixo:  

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=07/09/2020%2017:39:48
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Time=07/09/2020%2017:39:48
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● até 18 de Setembro: aulas do Centro de Mídias de Língua Portuguesa e Matemática serão destinadas 
a continuar assuntos ou sequências de aulas focadas nas habilidades essenciais do 3º bimestre.  
● Semanas de 21 de Setembro a 9 de Outubro: aulas do Centro de Mídias de Língua Portuguesa e 
Matemática serão focadas nas matrizes de habilidades essenciais da recuperação e aprofundamento 
desses componentes, disponíveis neste link. 
https://drive.google.com/file/d/17c4ed1eaY0UDk8bYBY2a8SPiAGqZu3ug/view?usp=sharing  Neste 
momento, já será iniciado o trabalho com as mesmas habilidades que são trabalhadas com sequências 
didáticas/de atividades de recuperação e aprofundamento (Aprender Sempre - Volume 3), mas sem usá-
las ainda - o trabalho poderá ser realizado utilizando os materiais regulares (São Paulo Faz Escola, Ler e 
Escrever e EMAI) ou outros materiais. 
● A partir de 13 de Outubro: aulas no Centro de Mídias preparadas a partir das sequências didáticas/de 
atividades de Língua Portuguesa e Matemática (Aprender Sempre - Volume 3) elaboradas para todos os 
anos/séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As aulas focadas na recuperação e 
aprofundamento serão intercaladas com aulas focadas no desenvolvimento de habilidades essenciais 
do bimestre, usando os materiais regulares (São Paulo Faz Escola, Ler e Escrever e EMAI).  
Já nos demais componentes curriculares, as aulas do Centro de Mídias focadas em recuperação e 
aprofundamento iniciam-se a partir de 13 de outubro. Ao longo do mês de setembro e início de outubro, 
continuarão sendo realizadas aulas focadas nas habilidades essenciais do 3º bimestre.  
Os professores que realizarem atividades presenciais focadas na recuperação e aprofundamento das 
aprendizagens poderão trabalhar, por exemplo, com a retomada de habilidades essenciais para o 
percurso educacional dos estudantes - do 1º, 2º ou 3º bimestres, ou habilidades de anos anteriores 
importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional, utilizando os materiais 
regulares (São Paulo Faz Escola, Ler e Escrever ou EMAI) ou outros materiais.  
Nos casos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do ensino médio, os professores podem 
propor atividades usando tanto os cadernos regulares (São Paulo Faz Escola, Ler e Escrever ou EMAI) 
quanto o Aprender Sempre - Volume Único – observação abaixo (disponível neste link 
https://drive.google.com/drive/folders/10sHifG_c2Luz9u_6XPnFLNA7tn3SiFRU?usp=sharing ), que os 
alunos já têm disponíveis na versão impressa.  
Em 2020, as escolas poderão novamente atribuir aulas para o Projeto de Reforço e Recuperação, 
conforme o disposto na Resolução SE 37, de 5-8-2019 (link 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/37_19.HTM?Time=01/09/2020%2019:03:01 ). Em caso 
de não haver interessados para atribuição de aulas do Projeto de Reforço e Recuperação, poderá haver 
atuação de professor eventual habilitado ou qualificado em Língua Portuguesa ou Matemática com 
vínculo ativo para ministrar estas aulas presencialmente, de forma excepcional. Deve-se observar a 
regulamentação vigente e os critérios estabelecidos quanto à classificação do processo anual de 
atribuição.  
Nas turmas com professores do Projeto de Reforço e Recuperação atribuídas, estes poderão se dividir 
com os professores regentes de forma que o regente continue desenvolvendo as atividades remotas 
com os estudantes que estiverem realizando aulas remotas, enquanto que os professores do Projeto de 
Reforço e Recuperação estarão realizando aulas presenciais. Destaca-se que para que esse trabalho seja 
efetivo, é essencial que seja alinhado, com ambos os professores planejando as aulas em conjunto e 
acompanhando a evolução dos estudantes.  
A implementação do programa seguirá o cronograma abaixo: 
 

https://drive.google.com/file/d/17c4ed1eaY0UDk8bYBY2a8SPiAGqZu3ug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10sHifG_c2Luz9u_6XPnFLNA7tn3SiFRU?usp=sharing
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/37_19.HTM?Time=01/09/2020%2019:03:01
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As aulas do Projeto de Reforço e Recuperação só poderão ser atribuídas para professores que não sejam 
do grupo de risco, ou caso sejam, assinem um termo de responsabilidade se dispondo a realizar as 
atividades presenciais. A atribuição de aulas na SED (Secretaria Escolar Digital) só permitirá a atribuição 
para professores que tenham respondido ao questionário do grupo de risco, indicando que não fazem 
parte de nenhum grupo de risco, ou caso sejam, que assinem o termo de responsabilidade.  
OBS: o Plano de Reforço e Recuperação da unidade escolar deve ser entregue à Diretoria de Ensino até 
o dia 28 de setembro, podendo ser elaborado antes disso, sendo enviado a partir do dia 8 de setembro. 
O supervisor deve analisar o plano, validando e/ou oferecendo sugestões de melhoria, caso necessário 
em até 10 dias. Após a validação dos planos, as aulas do Projeto poderão ser atribuídas.  
No documento disponível neste link 
https://drive.google.com/file/d/1WAJZBo6PlIXyzLY87qzivbPInw1aWGVd/view?usp=sharing , 
encontram-se perguntas e respostas para esclarecer como funcionará o Projeto de Reforço e Reforço 
 
Atividades presenciais que podem ser realizadas a partir de 08 de setembro  
 
As atividades presenciais opcionais devem se somar ao esforço de recuperação e reforço. A seguir, são 
apresentadas sugestões de atividades presenciais que poderão ser desenvolvidas pelos professores:  
● Retomada de conteúdos, reforço e recuperação com estudantes que apresentam maiores dificuldades 
de aprendizagem ou de acesso às atividades não presenciais;  
○ Por exemplo, um professor de matemática do 8º ano pode trabalhar com 10 alunos que estão 
apresentando maiores dificuldades para recuperar a habilidade do 2º bimestre “Resolver e elaborar 
situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de 
estratégias variadas.”, que será essencial para a continuidade dos estudos, conforme atividades 
avaliativas que realizou com seus estudantes. Para isso, retoma o conceito do que são grandezas 
diretamente ou inversamente proporcionais e em seguida propõe situações-problema a serem 
realizadas, a partir do uso dos Cadernos do Aluno São Paulo Faz Escola e de aulas disponibilizadas pelo 
CMSP, conforme detalhado mais adiante neste documento.  
● Tutoria Pedagógica, com atendimento aos estudantes de forma individual ou em pequenos grupos. 
Neste link https://drive.google.com/file/d/1d9ya61C_NdD8-rv-YEHcmIPaUGIF-95m/view?usp=sharing , 
podem ser encontradas sugestões para a realização da tutoria pedagógica; ○ Por exemplo, um professor 
de matemática do 8º ano pode trabalhar com 3 alunos que estão apresentando maiores dificuldades 
para recuperar a habilidade do 2º bimestre “Resolver e elaborar situações-problema que envolvam 
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.”, que será 

https://drive.google.com/file/d/1WAJZBo6PlIXyzLY87qzivbPInw1aWGVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9ya61C_NdD8-rv-YEHcmIPaUGIF-95m/view?usp=sharing
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essencial para a continuidade dos estudos. Para isso, propõe a realização de uma lista de situações 
problema presentes no Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola a serem resolvidas com apoio do 
professor.  
● Ações de acolhimento emocional aos estudantes, professores e profissionais da educação. A Seduc 
elaborou um guia para facilitar a realização desse tipo de atividades que pode ser acessado neste link 
https://drive.google.com/file/d/1X4ZI0EXTG92OtNSqadOtOk18bY6Wn-Rn/view?usp=sharing ; ○ Por 
exemplo, para fortalecer a empatia entre os estudantes e professores, na primeira semana do retorno 
opcional é realizada a atividade “O que trago na bagagem” com os estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental, em que os estudantes irão refletir sobre as mudanças que ocorreram no mundo, nas suas 
comunidades e nas suas vidas com a crise do Coronavírus e registram em filipetas ou notas adesivas por 
meio de texto ou desenho. Em seguida, compartilham com os demais colegas.  
● Realização de pequenos grupos de estudo a fim de ofertar novas formas de compartilhamento de 
conteúdos e evitar evasão escolar; ○ Por exemplo, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio podem 
realizar grupos de estudos de preparação para o vestibular, em que colaboram entre si com foco nas 
provas que tiverem interesse em realizar. Vale lembrar que há conteúdos específicos no CMSP para 
preparação para o ENEM que podem também ser usados neste caso.  
● Utilização dos computadores e rede wi-fi da escola para que os estudantes acompanhem as aulas do 
CMSP e realizem as atividades presentes nos materiais de apoio; ○ Por exemplo, a partir de 
acompanhamento de quais estudantes não estão participando das atividades escolares não presenciais, 
a escola prioriza os estudantes que têm dificuldades de acessar o Centro de Mídias por falta de 
equipamentos ou de internet, ainda que haja os dados patrocinados, em casa para utilizar os 
computadores da escola e assistir às aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas para recuperar ou reforçar 
aprendizagens anteriores, respeitando os protocolos de higiene e distanciamento. Na próxima parte 
deste documento, você encontra mais dicas para viabilizar essa possibilidade. 
● Utilização da quadra, pátio e demais espaços escolares abertos para exercícios físicos orientados ou 
demais atividades curriculares;  

○ Sugerimos que professores e alunos utilizem os espaços abertos da escola para realização de 
atividades pedagógicas diversas como: ■ Promover a realização de rodas de conversa com os alunos em 
espaço aberto, sempre respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre os participantes. ■ Ao propor 
a recuperação de habilidades de matemática que envolvam ângulos, cálculo de área e formas 
geométricas, pode-se propor estudos de campo dentro da escola, utilizando o pátio e a arquitetura do 
prédio da escola para extrapolar a aprendizagem. ■ Em atividades na quadra e em áreas abertas da 
escola, professores de educação física podem explorar os diferentes objetos de conhecimento do 
Currículo Paulista convidando os alunos a construírem adaptações de jogos conhecidos, ou mesmo 
criando novos jogos, para que sejam respeitados os protocolos sanitários Podem pedir aos alunos que 
reproduzam movimentos de luta de forma individual tendo por base vídeos utilizados nos Cadernos do 
Aluno e do Professor, assim como podem propor a fruição de práticas corporais de aventura. Os alunos 
também são encorajados a realizar atividades físicas que não envolvam contato, como ioga, 
alongamento e ginástica. Há conteúdos disponíveis no CMSP que podem apoiar nestas práticas. ■ 
Manutenção de projetos pedagógicos como horta, equipamentos de captação de água, espaços comuns 
e outras ações provenientes do trabalho de alunos em disciplinas eletivas em escolas PEI e regulares.  
● Plantão de dúvidas e orientação aos alunos em temas e momentos específicos; ○ Por exemplo, o 
professor de Química que atua na 2ª série do Ensino Médio pode organizar horários de atendimento 
abertos para os estudantes esclarecerem dúvidas.  
● Esclarecimentos e orientação da comunidade escolar especialmente quanto aos protocolos de saúde 
e apoio à realização de atividades escolares; ○ A escola pode organizar atividades com os estudantes 
adequadas a cada uma das faixas etárias, para que habituem-se a seguir os devidos protocolos sanitários 

https://drive.google.com/file/d/1X4ZI0EXTG92OtNSqadOtOk18bY6Wn-Rn/view?usp=sharing
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e evitar a transmissão da COVID-19. Por exemplo, pode ser pedido para que grupos de estudantes 
produzam cartazes com dicas de como enfrentar a COVID-19, a serem espalhadas pela escola e pelo 
bairro. Outras sugestões de atividades também podem ser encontradas neste link. 
https://drive.google.com/file/d/1Et1Thtz0pGGgHP0MDZcjhIdQgIqpbeDt/view?usp=sharing   
● Atividades culturais e científicas diversas. ○ Exemplos: ■ Os alunos podem ser convidados a 
compartilhar e produzir obras autorais que expressem suas experiências de ressignificação vividos no 
período de quarentena e de aulas não presenciais. A atividade pode ser proposta no retorno presencial 
com o objetivo de realizar a culminância a tempo de trabalhar em conformidade com as habilidades do 
Currículo Paulista de Arte para o 4º bimestre; ■ Diversas instituições culturais do estado mantiveram 
suas atividades através de livres. Permitir que os alunos fruam destes espetáculos, utilizando projetores 
ou televisores para disponibilizar aos alunos, garantindo o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
os alunos em uma sala; ■ A escola pode planejar um evento online de feira científica reunindo a 
participação de alunos que estiverem remoto, por meio de vídeos enviados aos professores, e as 
atividades dos alunos em rodízio presencial. Os projetos científicos devem estar de acordo com as 
atividades e projetos propostos pelos professores. Os conteúdos veiculados no CMSP no dia 03/jul/2020, 
no Dia D do Movimento Inova, podem ser usados para esta discussão. 
Como combinar as atividades presenciais com as aulas oferecidas pelo CMSP?  
A programação do CMSP pode se conectar com toda a estratégia de recuperação e reforço das 
atividades presenciais opcionais. A seguir, veja algumas sugestões de como fazer esta conexão. 
Mapeamento dos equipamentos disponíveis  
A depender dos equipamentos com os quais a escola conta, será possível desenvolver diferente 
atividades. O primeiro passo é identificar o que está à disposição. Observe se na sua unidade escolar há: 
● Projetor ● Televisão ● Celulares/tablets ● Computadores  
Possibilidade de uso dos equipamentos disponíveis  
Mapeados os equipamentos disponíveis na sua unidade escolar, é hora de verificar as possibilidades de 
uso para cada um deles. A seguir, você encontra uma lista de exemplos:  
● Projetor: é possível trabalhar individualmente com um estudante ou reunir um grupo de alunos em 
uma sala, garantindo-se o cumprimento de todos os protocolos de segurança, e assistir junto com ele(s) 
tanto uma aula ao vivo do CMSP quanto uma aula antiga focada em uma habilidade que precise ser 
recuperada.  
As aulas antigas podem ser encontradas usado o repositório 
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/inicio  de aulas do CMSP (acesse aqui o tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=2V6EAgPX9xE&feature=youtu.be ). Para projetar o conteúdo, é 
possível usar a versão Web do CMSP https://cmspweb.ip.tv/  (acesse aqui o tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=2kQpcBUOw3I ), conectando o computador ao projetor.  
Assistindo aulas ao vivo: uma proposta de atividade para ver aulas ao vivo com um ou mais estudantes 
é criar um "Estacionamento de Dúvidas" para que o(s) estudante(s) anote(m) suas dúvidas sobre o 
conteúdo transmitido. Para isso, basta pedir para que, enquanto a aula é transmitida, o(s) estudante(s) 
anote(m) suas perguntas em tarjetas e cole(m) em uma parede indicada pelo professor. O professor 
encaminha as dúvidas pelo chat para o professor do estúdio. Aquelas que forem respondidas ao vivo, 
são retiradas da parede. As que restarem podem ser discutidas pelo professor com o(s) aluno(s) ao final 
da aula ao vivo.  
Dica 1: Para ver aulas ao vivo, é importante consultar a programação do CMSP 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/  disponível no site e agendar o uso do 
espaço para a hora em que a aula será transmitida.  
Dica 2: Os materiais de apoio, como as apresentações usadas durante as aulas, são disponibilizados 
previamente por meio do repositório https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/inicio  do 

https://drive.google.com/file/d/1Et1Thtz0pGGgHP0MDZcjhIdQgIqpbeDt/view?usp=sharing
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=2V6EAgPX9xE&feature=youtu.be
https://cmspweb.ip.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=2kQpcBUOw3I
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao/
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
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CMSP. A interação pode se qualificar caso o professor se planeje baixando e lendo este material antes 
de estar com os alunos. Além disso, para a discussão que ocorrerá depois do final da aula, é interessante 
ter o material de apoio baixado no computador para navegar com o(s) estudante(s), projetando ele. 
Assistindo aulas antigas: As aulas antigas permitem que o professor pause elas em momentos 
estratégicos e apresente para os estudantes atividades para desdobrar o conteúdo discutido. Para isso, 
é importante que o professor se prepare vendo a aula e baixando o material de apoio previamente. 
Dessa forma, é possível estabelecer em qual momento serão incluídas as atividades propostas. Ótimas 
oportunidades são aquelas em que o professor do estúdio convida os estudantes para interagir. 
Exemplo: Na aula de Projeto de Vida da 2ª série do Ensino Médio chamada "Nosso Cartão Postal", no 
minuto 7'20'' do vídeo a professora convida os alunos a discutirem o que é um cartão postal. Este é um 
momento em que professor pode pausar o vídeo e promover um debate entre o grupo de alunos.  
● Televisão: uma possibilidade bastante prática é sintonizar a televisão no canal da TV Educação (clique 
aqui https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmsp-lista-canais.pdf  
para acessar o número do canal no seu município) ou na TV Univesp (clique aqui  
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmspeiai-lista-de-
canais.pdf para acessar o número do canal no seu município).  
Neste caso, é possível aplicar a mesma dinâmica proposta para acompanhar aulas ao vivo mencionada 
no item anterior. Como pela televisão não é possível fazer a interação via chat, o "Estacionamento de 
Dúvidas" pode ser discutido ao final da aula. Caso haja mais de um aluno participando, é sempre 
interessante estimular que a própria turma tente descobrir as respostas para as questões. Pergunte se 
alguém sabe como apoiar o colega em suas questões e incentive a troca entre os estudantes.  
● Celulares/tablets: uma das possibilidades de uso de celulares e tablets disponíveis na unidade escolar 
é o agendamento para que estudantes que não tenham aparelhos possam acompanhar as aulas nesses 
dispositivos. Para isso, a escola pode criar uma tabela com os equipamentos disponíveis, dias, horários, 
nome do estudante e do responsável que irá entregar e recolher o aparelho como no exemplo a seguir: 
 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cmsp-lista-canais.pdf
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As aulas podem tanto ser acompanhadas ao vivo ou usando o repositório de aulas. No segundo caso, é 
recomendável que o professor já indique para o estudante aulas focadas nas habilidades que precisa 
desenvolver.  
Dica: É importante que o aplicativo já esteja instalado em todos os dispositivos da escola. Além disso, 
que o responsável pela retirada e devolução do item possa dar suporte para o estudante se logar e 
depois sair do aplicativo. Neste link https://www.youtube.com/watch?v=6zEsuzQSX5A , você encontra 
todas as dicas para baixar e logar no app  
Dica 2: O responsável pela retirada e devolução do equipamento pode ser um professor, um membro 
do trio gestor, AOE, GOE etc.  
Ainda é possível realizar atividades como as indicadas nos itens anteriores, "Projetor" e "Televisão", 
reunindo estudantes em uma sala para assistir às aulas em dispositivos disponíveis na escola. 
Considerando os protocolos de segurança, é importante que cada estudante esteja logado em um dos 
dispositivos individualmente.  
Caso sejam todos do mesmo ano/série, em vez de criar o "Estacionamento de Dúvidas" com tarjetas na 
parede, é possível orientar que os estudantes mandem as suas dúvidas no chat da série (clique aqui para 
ver o tutorial 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/tutoriais/Orientac%CC%A7o%CC%83es%20C
hat.pdf ). Essas dúvidas poderão ser revisitadas pelo professor ao final da aula e discutidas com os 
estudantes. Um dos pontos interessantes deste formato é que os alunos que estiverem presencialmente 
poderão interagir com aqueles que não estão na escola, afinal todos têm acesso ao chat.  
Mais uma possibilidade de uso é o professor, ao final da aula, se conectar e transmitir a discussão que 
estiver fazendo com os estudantes que estão presencialmente com os demais, conectados via aplicativo 
(clique aqui https://www.youtube.com/watch?v=szeTE65GM0s  para conhecer o tutorial de como 
transmitir aulas pelo CMSP).  
● Computadores: o computadores da unidade escolar também podem ter seu uso agendado usando 
uma tabela e proposta parecida com a do celular e tablet. Os protocolos sanitários e distanciamento de 
1,5 m devem ser respeitados. 
Interação do professor que está atuando de forma presencialmente com o professor que está atuando 
de forma remota  
Para todas as sugestões apresentadas neste documento, é possível pensar em um trabalho conjunto e 
integrado entre o professor que estiver presencialmente na unidade escolar e o que estiver atuando de 
forma remota. Veja algumas sugestões:  
● O professor que estiver remoto pode transmitir um conteúdo para um espaço da escola com projetor, 
por exemplo, e ter as atividades mediadas pelo professor que estiver presencialmente na escola.  
● Professores de um mesmo componente podem formar duplas quando um deles for participar das 
atividades presencialmente e o outro de forma remota. Um pode ficar responsável por acompanhar 
alunos que optem por ir na escola e o outro os alunos que estiverem no CMSP.  
Boletim semanal com recomendação de aulas e habilidades a serem trabalhadas 
Para apoiar neste trabalho, semanalmente a COPED disponibilizará um documento contendo sugestões 
de habilidades a serem trabalhadas e indicações de onde elas são apresentadas no material impressos 
e em vídeos do CMSP.  
Acolhimento e Monitoramento de Protocolos Sanitários  
Comitê Local de Acolhimento e Monitoramento de Protocolos Sanitários (“Comitê Local”)  
O Comitê Local deve ser instituído em cada unidade escolar conforme disposto no Artigo 11 da 
Resolução SE nº 61, de 31 de agosto de 2020, disponível neste link. 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEDUC%2061.HTM?Tim
e=07/09/2020%2015:29:22  

https://www.youtube.com/watch?v=6zEsuzQSX5A
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Plano da escola  
Depois de consolidar o questionário, a unidade escolar deverá registrar as informações em um plano 
conforme descrito no Comunicado Externo Subsecretaria 2020.2 – nº 72. Estas informações deverão ser 
submetidas a supervisão de ensino para validação.  
Próximos passos para o retorno  
As unidades escolares deverão se planejar para:  
● Semanalmente, a partir da semana de 31 de agosto: Comunicar o questionário à comunidade escolar 
que será disponibilizada pela SEDUC, na Secretaria Escolar Digital – SED. A gestão escolar conseguirá 
acompanhar em tempo real as respostas a pesquisa para construção do seu plano. A cada semana, 
profissionais e familiares que não optaram pelo retorno poderão ajustar as suas respostas caso tenham 
decidido pelo retorno.  
● A partir de 1º de setembro: Visitas da supervisão às escolas para verificar condições de retorno. Início 
das devolutivas das escolas para as comunidades sobre seu retorno.  
● 8 de setembro: Início das atividades presenciais opcionais.  
● 5 e 6 de outubro: Planejamento e acolhimento dos profissionais da educação.  
● 7 de outubro: Data estimada para reabertura das escolas na Etapa 1 (condicionada à evolução 
adequada das condições de saúde do estado). 
 
Documento orientador - Setembro de 2020  
Orientações para atividades presenciais opcionais 
 
 (1 Janvry, A., Finan, F., Sadoulet, E., Vakis, R. (2006). Can Conditional Cash Transfer Programs Serve as 
Safety Nets in Keeping Children at School and from Working When Exposed to Shocks?. Journal of 
Development Economics, 79(2), 349-373. 2 Instituto Sonho Grande (2020). Evasão: análise pós Covid-
19. 3 Unesco, Unicef, World Bank, World Food Programme (2020). Framework for reopening schools.) 
 
OBS: o Aprender Sempre (Volume Único – link 
https://drive.google.com/drive/folders/10sHifG_c2Luz9u_6XPnFLNA7tn3SiFRU?usp=sharing ) é 
diferente do Aprender Sempre - Volume 3 (os cadernos estão disponíveis no site do Currículo Paulista, 
tanto do Ensino Fundamental https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-
ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/  quanto do Ensino Médio 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/ ). O Aprender 
Sempre (Volume Único) é o mesmo material que em 2019 foi disponibilizado para apoiar a recuperação 
e o aprofundamento, tendo sido impresso para 1004 escolas estratégicas e disponibilizado na versão 
digital para todas as escolas no ano passado. O Caderno do Aluno do Aprender Sempre - Volume Único 
- neste ano foi entregue impresso para todas as escolas com alunos do 5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, e 3ª série do Ensino Médio, com foco nas habilidades de todo o ciclo (Anos Iniciais, Anos 
Finais ou Ensino Médio). Já o Aprender Sempre - Volume 3 foi elaborado em 2020 com foco das 
habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento, selecionadas considerando o contexto deste 
ano. Ele será impresso e entregue tanto na versão do aluno quanto do professor de Língua Portuguesa 
e Matemática para todos os anos/séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em datas a serem 
informadas oportunamente, para que seja utilizado com os estudantes a partir do dia 13 de outubro. O 
trabalho de recuperação e aprofundamento de Língua Portuguesa e Matemática neste ano será focado 
no Aprender Sempre - Volume 3. No caso do 5º e 9º anos do EF, ou na 3ª série do EM, o Aprender 
Sempre - Volume Único - poderá ser utilizado como material complementar, para a realização de 
atividades durante o retorno opcional, para a realização de atividades em casa, ou de outras formas 
indicadas pelos professores. 

https://drive.google.com/drive/folders/10sHifG_c2Luz9u_6XPnFLNA7tn3SiFRU?usp=sharing
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/

