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Assunto: COMUNICADO ELETIVAS
Senhores Diretores,

Retransmitimos na íntegra o Comunicado COPED 165.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/ COPED - 2021 - Nº 165
Assunto: Eletivas
Prezados (as) Diretores (as) das Escolas,
A Eletiva é um componente curricular que envolve diferentes habilidades e
pressupõem a diversificação de situações didáticas, pois visa aprofundar, enriquecer
e ampliar o repertório dos estudantes sobre um ou mais componentes curriculares
e/ou área de conhecimento do Currículo Paulista.
As Eletivas têm como base interesses relacionados aos Projetos de Vida dos
estudantes e como foco o aprimoramento da autonomia e do protagonismo juvenil.
Inova Educação - Eletivas
NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

https://inova.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/PPTELETIVAS-SEE_hotsite.pdf

Plano Completo de Eletiva:
https://drive.google.com/file/d/1dWju853jaUlEKH5kF6DD59UNBBnjln60/view?usp=sharing

Com o objetivo de orientar os professores (as), professores (as) coordenadores (as) e
gestores (as) da rede estadual paulista, apresentamos orientações e um cronograma
para o planejamento e desenvolvimento das Eletivas nas escolas.
Como forma de divulgar as boas práticas de eletivas desenvolvidas nas escolas em
2020 e para inspirar professores na elaboração do Plano de Eletiva, o Centro de
Mídias SP irá transmitir um Feirão de Eletivas entre os dias 22/02 e 05/03.
Os detalhes da programação serão divulgados pelas redes sociais e site do CMSP centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br na aba "Programação".
Neste primeiro semestre, de modo a garantir que os protocolos de segurança
sanitária sejam seguidos, orientamos que não seja feita a reenturmação dos
estudantes para a realização das Eletivas.
Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse das turmas e
proponham uma Eletiva com uma temática mais abrangente, que esteja em
consonância com as propostas apresentadas pelos estudantes de determinada
turma.
A seguir sugerimos um cronograma para auxiliar as escolas no planejamento e
desenvolvimento das Eletivas.
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