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Assunto: Programação do planejamento escolar 2021
Prezados Gestores
Nos dias 26 a 29 de janeiro, será realizado o planejamento escolar de 2021. Para
apoiar as escolas e Diretorias de Ensino neste momento, preparamos uma
programação que contemplará formações com o objetivo de preparar as escolas para
o retorno no início do ano, assim como planejar as ações prioritárias de cada unidade
escolar neste ano.
Os professores deverão participar do planejamento escolar de acordo com sua carga
horária e períodos de trabalho, considerando o tempo de ATPC e aulas com alunos
durante os 4 dias da semana do planejamento escolar.
Durante o período da manhã desta semana, estão previstas pautas de planejamento
coletivo destinadas a todas as equipes escolares. Durante o período da tarde, haverá
diversas transmissões voltadas a apoiar o planejamento de aulas dos professores,
específicas para cada componente curricular ou área do conhecimento.
A programação dos momentos de planejamento coletivo contemplará as pautas
previstas na tabela a seguir:

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Dia

Pauta

Descrição

Canal CMSP Início

Acolhimento dos
Sem
Momento de acolhimento
26/1 profissionais da
transmissão
dos profissionais da escola
escola
do CMSP
Apresentação da
programação das
Introdução à
formações de preparação
formação para o
para o planejamento
planejamento
escolar 2021, da formação
26/1 escolar e
com as escolas na
apresentação do
semana de 26 a 29/1, e as
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principais ações previstas
SEDUC
pela SEDUC para o
ano de 2021
Orientações sobre como
viabilizar o retorno
presencial de forma
segura e como organizar
Organização do
as ações pedagógicas
26/1 retorno
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presencial
aprendizagem dos
estudantes, durante cada
uma das etapas do retorno
gradual.
Orientações sobre as
principais estratégias de
Estratégias da
ensino híbrido para
26/1 SEDUC para o
favorecer a aprendizagem
ensino híbrido
dos estudantes ao longo
do ano.
Orientações sobre a
Planejamento
elaboração de planos de
de aulas e
ensino e planos de aula, e
orientações
explicação sobre as
26/1 sobre
transmissões específicas
transmissões
por área do conhecimento
específicas por
ou componente curricular
componente
para apoiar os professores
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8:15
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8:15
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Gestão

9:45

10:45

Gestão

10:45

11:45

Gestão

11:45

12:30
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no planejamento de suas
aulas.
Apresentação de conceitos
Como
ligados ao ensino híbrido e
27/1 potencializar o sugestões de como
ensino híbrido favorecer a aprendizagem
nesse contexto.
Apresentação sobre o
currículo a ser trabalhado
O Currículo e a em 2021, com priorização
27/1 priorização
das habilidades essenciais
curricular
para o percurso
educacional dos
estudantes.
27/1

Novo Ensino
Médio*

Apresentação sobre a
organização do Novo
Ensino Médio.

Gestão

8:30

9:15

Gestão

9:15

10:00

Gestão
(apenas do
aplicativo
CMSP)

10:00

10:45

10:00

10:45

10:45

12:30

Apresentação do material
Sociedade e Natureza, as
habilidades que deram
Gestão
base à sua produção, e
Sociedade e
(apenas do
27/1
orientações sobre as
Natureza*
aplicativo
mudanças nas matrizes
CMSPi)
curriculares dos anos
iniciais do ensino
fundamental
Período em que as
equipes escolares
Organização da discutirão como viabilizar o
Sem
escola para
retorno das aulas
27/1
transmissão
retorno
presenciais de forma
do CMSP
presencial*
segura e favorecer a
aprendizagem no contexto
de retorno gradual.
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Orientações sobre o
Acolhimento dos
28/1
acolhimento dos
Gestão
estudantes
estudantes.
Apresentação do
Programa de
Programa de Recuperação
28/1 Recuperação e
Gestão
e Aprofundamento em
Aprofundamento
suas diferentes frentes.
Período em que as
Planejamento
equipes escolares
Sem
para melhoria
planejarão ações voltadas
28/1
transmissão
da
à melhoria da
do CMSP
aprendizagem aprendizagem e do fluxo
escolar.
Agenda livre
29/1
para escola

Período em que as
escolas poderão tratar de
pautas próprias

8:30

9:15

9:15

10:15

10:15

12:00

Sem
Definido Definido
transmissão
pela
pela
do CMSP
escola escola

*No dia 27/1, das 10 às 10h45, haverá duas transmissões simultâneas - sobre
e Novo Ensino Médio e sobre Sociedade e Natureza. Indicamos que cada uma delas
seja acompanhada pelos seguintes profissionais:
• Novo Ensino Médio: professores dos anos finais do ensino fundamental e do
ensino médio, e demais profissionais da escola que atendam a estudantes de
uma dessas etapas de ensino.
• Sociedade e Natureza: professores dos anos iniciais do ensino fundamental,
equipe gestora de escolas exclusivas de anos iniciais do ensino fundamental
ou Professores Coordenadores cuja atuação seja focada apenas nos anos
iniciais do ensino fundamental.
As pautas “Organização da escola para retorno presencial”, no dia 27/1, e
“Planejamento para melhoria da aprendizagem”, no dia 28/1, não serão trabalhadas
por meio de transmissões do Centro de Mídias. Durante esses períodos, a equipe
deverá conduzir discussões com os demais profissionais da escola sobre os temas
propostos, com o apoio de roteiros sugeridos a serem disponibilizados ainda nesta
semana pela SEDUC, que podem ser adequados à realidade de cada escola.
No dia 29/1, o período da manhã está livre para cada escola tratar de questões
próprias, adequadas à realidade local. Durante esse período de planejamento
coletivo, as escolas poderão aprofundar pautas abordadas em dias anteriores, ou
tratar de outros temas específicos da escola.
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Durante o período da tarde, haverá transmissões por componente curricular ou área
do conhecimento, voltadas a apoiar o planejamento de aula dos professores. Essas
transmissões serão realizadas conforme indicado abaixo:
• Língua Portuguesa e Matemática: formações por ano/série, desde o 1º ano
do ensino fundamental até a 3ª série do EM.
• Anos iniciais do ensino fundamental: formações para os componentes
curriculares Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Educação Física e Arte.
• Anos finais do ensino fundamental: formações para os componentes
curriculares História, Ciências, Arte, Língua Estrangeira, Geografia, Educação
Física.
• Componentes curriculares do Inova Educação para anos finais e ensino
médio: Projeto de Vida, Tecnologia e Inovação e Eletivas.
Indicamos que os professores acompanhem as transmissões dos anos/séries (no
caso de Língua Portuguesa e Matemática) e componentes curriculares ou áreas do
conhecimento em que têm aulas atribuídas, desde que respeitada a carga horária de
trabalho do professor, somando o tempo de ATPC e ATPL. Caso a carga horária do
professor, descontados os momentos que participará de pautas de planejamento
coletivo, seja inferior ao tempo necessário para assistir a todas as transmissões dos
componentes curriculares ou áreas do conhecimento em que tiver aulas atribuídas,
o docente poderá priorizar as transmissões que irá acompanhar, de acordo com a
própria avaliação das quais precisa de mais apoio para planejar suas aulas, podendo
contar com a orientação dos Professores Coordenadores. É essencial que cada
professor acompanhe pelo menos uma transmissão por componente curricular ou
área do conhecimento.
A programação completa dessas transmissões pode ser acessada pelo seguinte link:
PROGRAMAÇÃO-2021

Além de assistir ao vivo, os profissionais poderão assistir à gravação das
transmissões, que serão disponibilizadas no Repositório do Centro de Mídias e no
Youtube do Centro de Mídias. Dessa forma, os professores que atuarem em turno
diverso daquele em que ocorrer as transmissões no CMSP poderão assistir às
formações por um desses dois canais.
O planejamento escolar 2021 ocorrerá de maneira presencial, nas escolas, desde
que respeitados os protocolos sanitários para garantir a saúde dos profissionais.
Entretanto, os profissionais do grupo de risco poderão participar de forma remota.
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Atenciosamente

Responsável:

Cláudio Moretto
PCNP Física/Química
De acordo:

Selma Alconche de Oliveira
Responsável pelo NPE
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