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Rede nº 035/21 

Data: 27/01/2021 

 

Assunto:  ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 

2021 

 

 

Senhores Diretores;  

  

Conforme alinhado nas transmissões de hoje, atualizamos a programação do 

planejamento escolar para podermos trabalhar com a pauta “Estratégias da SEDUC 

para o ensino híbrido”. Esta pauta, que estava prevista inicialmente para ocorrer nesta 

terça-feira dia 26/1, foi transferida para o dia 27/1.  

Com essa alteração, a programação desta quarta-feira dia 27/1 foi atualizada, conforme 

a tabela abaixo: 

Dia  Pauta Descrição  Canal CMSP Início Término 

27/1 

Estratégias da 

SEDUC para o 

ensino híbrido 

Orientações sobre as principais estratégias 

de ensino híbrido para favorecer a 

aprendizagem dos estudantes ao longo do 

ano. 

Gestão 8:00 8:45 

27/1 

Como 

potencializar o 

ensino híbrido 

Apresentação de conceitos ligados ao 

ensino híbrido e sugestões de como 

favorecer a aprendizagem nesse contexto. 

Gestão 8:45 9:30 

27/1 

O Currículo e a 

priorização 

curricular 

Apresentação sobre o currículo a ser 

trabalhado em 2021, com priorização das 

habilidades essenciais para o percurso 

educacional dos estudantes. 

Gestão 9:30 10:15 
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27/1 
Novo Ensino 

Médio* 

Apresentação sobre a organização do Novo 

Ensino Médio. 

Gestão (apenas 

do aplicativo 

CMSP) 

10:15 11:00 

27/1 
Sociedade e 

Natureza* 

Apresentação do material Sociedade e 

Natureza, as habilidades que deram base à 

sua produção, e orientações sobre as 

mudanças nas matrizes curriculares dos 

anos iniciais do ensino fundamental 

Gestão (apenas 

do aplicativo 

CMSPi) 

10:15 11:00 

27/1 

Organização da 

escola para 

retorno 

presencial* 

Período em que as equipes escolares 

discutirão como viabilizar o retorno das aulas 

presenciais de forma segura e favorecer a 

aprendizagem no contexto de retorno 

gradual. 

Sem 

transmissão do 

CMSP 

11:00 12:45 

 

*No dia 27/1, das 10:15 às 11h, 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. 

A programação dos dias 28/1 e 29/1 permanece inalterada, conforme tabela abaixo: 

Dia  Pauta Descrição  Canal CMSP Início Término 

28/1 
Acolhimento dos 

estudantes 

Orientações sobre o acolhimento 

dos estudantes. 
Gestão 8:30 9:15 
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28/1 

Programa de 

Recuperação e 

Aprofundamento 

Apresentação do Programa de 

Recuperação e Aprofundamento 

em suas diferentes frentes. 

Gestão 9:15 10:15 

28/1 

Planejamento para 

melhoria da 

aprendizagem 

Período em que as equipes 

escolares planejarão ações 

voltadas à melhoria da 

aprendizagem e do fluxo escolar. 

Sem 

transmissão 

do CMSP 

10:15 12:00 

29/1 
Agenda livre para 

escola 

Período em que as escolas 

poderão tratar de pautas próprias 

Sem 

transmissão 

do CMSP 

Definido 

pela 

escola 

Definido 

pela 

escola 

 

As datas e horários das transmissões específicas por área do conhecimento ou 

componente curricular também permanecem inalteradas, podendo ser acessadas por 

meio deste link: 

https://drive.google.com/file/d/1ZYTfgXJh9s8_DvVBlifJwFyLu80ZYbP1/view  

 

Lembramos que durante as pautas  “Organização da escola para retorno presencial” 

(prevista para o dia 27/1) e “Planejamento para melhoria da aprendizagem” (prevista 

para o dia 28/1), não haverá transmissões no 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. Estes roteiros, compartilhados no Comunicado Subsecretaria/COPED/EFAPE 

nº 76, estão disponíveis nos links abaixo: 

 

Organização do retorno presencial - link  

Organização do retorno presencial - Apresentações Google 

Planejamento para melhoria da aprendizagem - link 

Planejamento para melhoria da aprendizagem_Pauta Equipe 

Gestora.pptx - Google Drive 

https://drive.google.com/file/d/1ZYTfgXJh9s8_DvVBlifJwFyLu80ZYbP1/view
https://docs.google.com/presentation/d/1sY1eFn6-RyIhaanouvPCL3oZ-wCO6uxPWBHpHU1af7k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sY1eFn6-RyIhaanouvPCL3oZ-wCO6uxPWBHpHU1af7k/preview?pru=AAABd2fm2pM*A4UP0a4QdlJeXjj15kbaxA&slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view
https://drive.google.com/file/d/1yG4z7BgjA1CaGZysQPlqV_YKRl9AxA41/view
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Todas as transmissões realizadas nesta terça-feira e as realizadas nos próximos dias 

podem ser também assistidas em suas reprises, que ocorrerão conforme a 

programação a seguir. 

 

 

Cronograma Reprises 27/01 

Data Pauta Descrição APP Canal Início Término 

27.01 LEM Planejamento 2021 

Língua Inglesa – 

Anos Finais 

CMSP Formação 

Continuada 

18:45 20:15 

27.01 PLANEJAMENTO Como potencializar o 

ensino Híbrido 

CMSP Treinamento_1 13:45 14:30 

27.01 PLANEJAMENTO Planejamento das 

aulas e orientações 

sobre lives 

específicas por 

componente 

CMSP 

+ 

CMSPi 

Treinamento_1 16:30 17:15 

27.01 PLANEJAMENTO O Currículo Paulista 

e a Priorização 

Curricular 

CMSP Treinamento_1 14:30 15:15 

27.01 PLANEJAMENTO Novo Ensino Médio CMSP Treinamento_1 15:15 16:00 

27.01 PLANEJAMENTO Sociedade e 

Natureza 

CMSPi Treinamento_2 15:15 16:00 
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27.01 PLANEJAMENTO Organização da 

escola para o retorno 

presencial 

CMSPi Treinamento_1 16:00 17:44 

27.01 EM- 

LINGUAGENS 

Planejamento 2021: 

A área de 

Linguagens e suas 

tecnologias no 

Ensino Médio 

CMSP Formação de 

Professores 

18:45 20:15 

27.01 EFAF - ARTE Planejamento 2021: 

Arte – Anos Finais 
    

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


