Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
16/02/2021

REDE Nº 019
Prezados,
ASSUNTO 01: IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO
Dando continuidade à implementação do Novo Ensino Médio, a SEDUC por meio da COPED/
EFAPE e a Diretoria de Ensino têm promovido ações para a formação das equipes escolares.
Ressaltamos a importância de o tema ser amplamente divulgado junto aos docentes e alunos,
assim como a comunicação de todos da equipe gestora e docentes quando da realização das
reuniões, ações formativas e lives nas datas e canais de acompanhamento – CMSP, e dos
documentos disponibilizados.
Caso a equipe tenha perdido alguns desses momentos, recomendamos o acesso aos arquivos já
disponibilizados nos canais oficiais, e sempre que for necessário, retomá-los para os
esclarecimentos que se fizerem necessário.
Formações anteriores sobre o Novo Ensino Médio:
No link abaixo as equipes encontrarão:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/materiais-de-formacaoensino-medio/
Formação currículo paulista: gravações das atpc realizadas entre os dias 24 e 26/11/2020.
Informações gerais sobre o currículo paulista
Texto introdutório - etapa ensino médio
Currículo Paulista etapa ensino médio - apresentação da área de formação técnica e profissional
Currículo Paulista etapa ensino médio – apresentações das quatro áreas do currículo paulista
Documento elaborado, com as Perguntas Frequentes sobre a implementação do Novo Ensino
Médio, disponibilizado em:
https://bit.ly/2LAgCAg
E ainda...
Semanalmente têm sido divulgadas as ações sobre a implementação do novo Ensino Médio,
direcionadas ao público gera, equipes gestoras e professores. A agenda desta semana foi
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disponibilizada e as equipes gestoras já podem promover a divulgação das datas e horários dos
próximos momentos formativos que serão acompanhados pelos respectivos profissionais.
Ações formativas para implementação do Novo Ensino Médio
Semana de 15 de fevereiro
Live Semanal: Novo Ensino Médio SP
•

Data: 17 de fevereiro (quarta-feira)

•

Canal: Gestão

•

Horário: 13:00 às 14:00

•

Público-Alvo: geral

Seminário Novo Ensino Médio: Diretores e vice-diretores
•

Data: 18 de fevereiro (quinta-feira)

•

Canal: Diretores

•

Horário: 09:00 às 12:00

•

Público-Alvo: Diretores e vice-diretores de escolas de ensino médio

Ação formativa: Projeto de Vida e o Novo Ensino Médio - parte 2. Essa ação é continuidade da
formação do dia 12 de fevereiro
•

Data: 19 de fevereiro (sexta-feira)

•

Canal: Formação de professores

•

Horário: 10:00 às 12:00

•

Público-Alvo: todos os professores atribuídos nas aulas de Projeto de Vida nas turmas de
1ª série do Ensino Médio e os Professores Coordenadores de escolas com turmas de Ensino
Médio
Equipe de Implementação do Novo Ensino Médio

ASSUNTO 02: COMUNICADO CONVIVA - INFORMAÇÕES SOBRE ESPELHAMENTO
O Conviva entrou em contato com o analista que faz a verificação do Centro Integrado de
Comando e Controle – CICC e encaminhou algumas questões sobre as seguintes situações que
nos foram reportadas: escolas que estão com seu Host Inacessível (escolas off), escolas que

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 2

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
ainda não realizaram as configurações de videomonitoramento e as escolas que estão com o
número de câmeras inferiores ao recomendado e/ ou com câmeras antigas.
Para atender e dar suporte para as escolas, como mais um canal de comunicação, o analista
responsável disponibilizou seus telefones de contato. Por estes números, é possível receber as
atualizações e pedir orientação para o restabelecimento dos hosts inacessíveis e para auxílio nas
configurações de videomonitoramento.
Seguem os contatos:
(11) 3298-7046
(11) 97702-3894
Segue, também, o link para ingresso no grupo de WhatsApp para acompanhar as atualizações
das verificações das configurações de videomonitoramento realizados:
https://chat.whatsapp.com/GqPblzxpAvN9MlnWMSmNDK
Equipe Conviva
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