
 

AT – Assistência Técnica 

Rede: 543/20 

Data: 06/10/2020 

 

Assunto: COMUNICADO – PLANEJAMENTO E ACOLHIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 

Prezados Diretores, 

 

 

Nos dias 05 e 06 de outubro, a SEDUC, por meio do Centro de Mídias do Estado de 
São Paulo (CMSP), dará continuidade às formações visando a retomada das 
atividades presenciais nas escolas já iniciadas na semana de 28 a de setembro a 02 
de outubro de 2020. Serão exibidas reprises das atividades já desenvolvidas, 
conforme segue: 
 
Segunda-feira 05/10  
 
Bloco 1 – Ciências Humanas  
07:00 - 11:30 – Formação Continuada  
• Projeto de Vida no Novo Normal – CH – como mobilizar e engajar os 
estudantes por meio da auto percepção e desenvolvimento de Competências 
Socioemocionais (exibido em 01/09)  
• APRENDER SEMPRE – Orientações para articular o desenvolvimento de 
competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades (exibido 
em 21/09)  
• ATPC CH – Retomada das atividades presenciais: “Acolhimento” – IAS (exibido 
em 20/09)  
• ATPC CH – Retomada das atividades presenciais (exibido em 29/09)  
 
Bloco 2 –  Linguagens  
11:30 - 16:00 – Treinamento 2  
• APRENDER SEMPRE – Orientações para articular o desenvolvimento de 
competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades (exibido 
em 21/09)  
• Promoção do cuidado e mobilização das Competências Socioemocionais 
(CSE) nas ações de Recuperação e Aprofundamento – Língua Portuguesa (exibido 
em 30/09)  
• ATPC LI – Retomada das atividades presenciais: “Acolhimento” – IAS (exibido 
em 30/09)  
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• ATPC LI – Retomada das atividades presenciais (exibido em 30/09)  
 
Bloco 3 - Ciências da Natureza e Matemática  
16:00 - 20:30 – Formação de professores  
• APRENDER SEMPRE - Orientações para articular o desenvolvimento de 
competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades (exibido 
em 21/09)  
• Promoção do cuidado e mobilização das Competências Socioemocionais 
(CSE) nas ações de Recuperação e Aprofundamento – Matemática (exibido em 
01/10)  
• ATPC CN + MAT – Retomada das atividades presenciais: “Acolhimento” – IAS 
(exibido em 01/10)  
• ATPC CN + MAT –  Retomada das atividades presenciais (exibido em 01/10)  
 
Bloco Gestão  
• 8h30 - 10h – Retomada das atividades presenciais Gestores QM das DEs e 
escolas - Parte 1 - Gestão  
• 15h30 - 17h – Retomada das atividades presenciais QAE - Parte 1 - Formação 
Continuada  
 

Bloco (ao vivo)  

• 13h - 14h30 – Orientação sobre a matrícula - Streaming  

• 15h - 17h – Orientação sobre recursos do PDDE - Gestão 

 

Terça-feira 06/10  

Período da manhã  

07:00 - 13:45 – Formação continuada  

• Projeto de Vida no Novo Normal – CH -como mobilizar e engajar os estudantes 

por meio da auto percepção e desenvolvimento de Competências Socioemocionais 

(exibido em 01/09)   

• ATPC CH - Retomada das atividades presenciais: “Acolhimento” – IAS (exibido 

em 20/09)  

• Promoção do cuidado e mobilização das Competências Socioemocionais 

(CSE) nas ações de Recuperação e Aprofundamento - Língua Portuguesa (exibido 

em 30/09)  
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• ATPC LI - Retomada das atividades presenciais: “Acolhimento” - IAS (exibido 

em 30/09)  

• Promoção do cuidado e mobilização das Competências Socioemocionais 

(CSE) nas ações de Recuperação e Aprofundamento – Matemática (exibido em 

01/10)  

• ATPC CN + MAT - Retomada das atividades presenciais: “Acolhimento” – IAS 

(exibido em 01/10)  

• 8h30 - 9h30 - Retomada das atividades presenciais Gestores QM das DEs e 

escolas - Parte 2 - Gestão  

• 10h - 11h30 -  Retomada das atividades presenciais QAE - Parte 2 - Gestão 

 

Bloco (ao vivo) - período da tarde  

• Transmissões complementares às orientações do planejamento. 

 

Esta será uma oportunidade para que você acompanhe as atividades que, porventura, 

tenha perdido, e/ou aprofundar seus conhecimentos sobre aquelas que julgar mais 

relevantes. Todas as reprises são atividades formativas já transmitidas anteriormente, 

portanto, é possível consultá-las no canal do CMSP no youtube. Aproveite para 

organizar a retomada das atividades presenciais de sua escola.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 


