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COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/COPED/EFAPE - 2021 – nº50 

São Paulo, 19 de janeiro de 2021 

 

 

Assunto: Apresentações das formações de preparação para o planejamento escolar 2021  

Prezados(as) Dirigentes, Equipes de Supervisão de Ensino e do Núcleo Pedagógico, 

Compartilhamos na tabela a seguir as apresentações utilizadas durante as formações realizadas nos dias 18 e 
19 de janeiro de preparação para a realização do planejamento escolar 2021 nos dias 26 a 29 de janeiro. 

Dia  Pauta Link da apresentação 

18/1/2021 
Introdução à formação para o planejamento 
escolar e apresentação do planejamento da 
SEDUC 

https://docs.google.com/presentation/d/1cFfhg_MkM6b
mZNGLf2gWw8kYsjDPwMh5o48dTCQjt-
k/edit?usp=sharing  

18/1/2021 Organização do retorno presencial 
https://docs.google.com/presentation/d/1RZSORP2AoIh
TDb-Neu124DlFBDObJfSRv1vj2ZEFjWQ/edit?usp=sharing  

18/1/2021 Estratégias da SEDUC para o ensino híbrido 
https://drive.google.com/file/d/1OT7az4C3_5mNkKYahk
Lp-Vm8Lyhd8Vij/view?usp=sharing  

18/1/2021 
Planejamento de aulas e orientações sobre lives 
específicas por componente 

https://drive.google.com/file/d/1d6uLeVHQDDFMYUBdd
BpeH2zuIXh9nMHm/view?usp=sharing  

19/1/2021 Como potencializar o ensino híbrido 
https://drive.google.com/file/d/1QZr8o0WEznThHFYY78l
3l_-f7Crd3NEB/view?usp=sharing  

19/1/2021 O Currículo e a priorização curricular 
https://drive.google.com/file/d/1B7R5h4wEFmqUHrpXq
N9Wa5O4Ma5-LNV0/view?usp=sharing  

19/1/2021 Novo Ensino Médio 
https://drive.google.com/file/d/1goLsH7TeR2FyQJzI-
ywDq8GIWle_u-gn/view?usp=sharing  

19/1/2021 Acolhimento dos estudantes 
https://drive.google.com/file/d/1moB2ql0fF6Q6PC7mkd
vGAWDgSuRzFvwp/view?usp=sharing  

19/1/2021 Programa de Recuperação e Aprofundamento 
https://docs.google.com/presentation/d/17FfSDt59ax09
X_TEHSqxcMFsfRJYXH3z1Xvru2o_wcY/edit?usp=sharing  

19/1/2021 
Orientações para organização das escolas e 
planejamento para melhoria da aprendizagem 

https://docs.google.com/presentation/d/1YGtCAVXHy7R
a4qoWcICRVKdVaiSsUKLaCHTZjlPYjSo/edit?usp=sharing  
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Disponibilizamos também a seguir os vídeos das gravações das formações realizadas: 

• Gravação do dia 18/1 - link 
• Gravação do dia 19/1 - link 

A partir dessa formação realizada pela equipe central, indicamos que as Diretorias de Ensino organizem 
orientações para apoiar as equipes gestoras das escolas até o dia 22/1. 

A programação para o planejamento escolar está prevista como indicado na tabela abaixo. Em breve enviaremos 
o convite para as escolas, assim como às Diretorias de Ensino, com a explicação mais detalhada de cada uma 
das pautas e orientações gerais sobre sua organização. 

 

 26/1 27/1 28/1 29/1 

Manhã 

 
7h30 - Acolhimento 
dos profissionais da 
escola 
8h15 - Programação do 
planejamento escolar 
e prioridades da SEDUC 
9h45 - Organização do 
retorno presencial 
10h45 Estratégias da 
SEDUC para o ensino 
híbrido 
11h45 Planejamento 
das aulas 

8h30 - Como 
potencializar o ensino 
híbrido 
9h15  O Currículo e a 
priorização curricular 
10h - Novo Ensino 
Médio ou Sociedade e 
Natureza 
10h45 - Organização da 
escola para retorno 
presencial 

8h30 Acolhimento dos 
estudantes 
9h15: Programa de 
Recuperação e 
aprofundamento  
10h15: Planejamento para 
melhoria da aprendizagem 

Pautas a serem 
definidas pela 
escola 

Tarde 
Lives específicas por componente e  

pautas específicas da escola 

 

Destacamos que essas mesmas pautas serão trabalhadas com as escolas durante a semana do planejamento 
escolar no Centro de Mídias, entre 26 a 29 de janeiro - com exceção da pauta “Orientações para organização 
das escolas e planejamento para melhoria da aprendizagem”. Isso porque durante a formação com as equipes 
das Diretorias de Ensino a respeito dessas pautas foram apenas apresentados os tópicos que serão abordados 
em dois momentos do planejamento escolar que terão uma característica diferente das demais pautas - em vez 
de serem formações com transmissões do Centro de Mídias, serão momentos em que as equipes das escolas 
irão, em conjunto, planejar ações para viabilizar o retorno seguro das aulas presenciais e favorecer a 
aprendizagem dos estudantes, tendo como apoio roteiro sugerido pela SEDUC. Este roteiro será compartilhado 
em breve ao longo desta semana. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EMV_RiHvbI&feature=youtu.be
https://youtu.be/E9KVLha6qO8
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Portanto, as equipes das DE terão os materiais de apoio para que possam orientar os gestores escolares a 
organizar a semana de planejamento escolar, mas não é necessário que as equipes das DE reproduzam todo o 
conteúdo dessas pautas com seus os gestores escolares, já que haverá transmissões ao vivo a serem realizadas 
durante a semana de 26 a 29 de janeiro.  

Atenciosamente, 

SUBSECRETARIA/COPED/EFAPE 
 


