Rede nº 066/21
Data: 08/02/2021
Assunto: AÇÕES FORMATIVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO
MÉDIO

Senhores Diretores;
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) apresenta as ações
formativas direcionadas ao Novo Ensino Médio que, neste ano, inicia no estado
de São Paulo com todos os estudantes da 1ª série.
O objetivo destas formações é apoiar os profissionais da educação na efetiva
implementação de um Novo Ensino Médio, garantindo as aprendizagens
essenciais aos estudantes, seu desenvolvimento integral e construção do seu
projeto de vida.
Assim sendo, estão previstas diversas formações ao longo de 2021: cursos no AVAEFAPE, ATPC, Lives e transmissões via CMSP, com foco na formação
continuada e desenvolvimento profissional dos servidores da SEDUC.
Nessa semana, iniciam as primeiras ações formativas, veiculadas pelo CMSP:
Live Semanal: Novo Ensino Médio SP
Data: 10 de fevereiro (quarta-feira)
Canal: Gestão
Horário: 13:00 às 14:00
Público-Alvo: geral
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Descrição: A partir do dia 10, essa live terá frequência semanal e irá abordar temas
diversos sobre o Novo Ensino Médio e tirar dúvidas dos profissionais da rede a
respeito do tema.
Seminário com profissionais da rede: O papel das Diretorias de Ensino na
implementação do novo Ensino Médio
Data: 11 de fevereiro (quinta-feira)
Canal: Diretorias de Ensino
Horário: 09:00 às 12:00
Público-Alvo: Supervisor e PCNPs pontos focais do Novo Ensino Médio. Devem ser
convidados um supervisor e 5 PCNPs (um de cada área do conhecimento e um de
educação especial), que participaram do seminário em novembro de 2020
Descrição: O seminário irá apresentar às equipes das DEs os detalhes sobre o Novo
Ensino Médio e debater o papel de cada profissional nesse processo de
implementação
Ação formativa: Projeto de Vida e o Novo Ensino Médio
Data: 12 de fevereiro (sexta-feira)
Canal: Formação de professores
Horário: 10:00 às 12:00
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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.
Descrição: será realizada a primeira etapa de formação para os professores e
PCs trabalharem o Projeto de Vida alinhado ao novo ensino médio.

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
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