FAQ ALÉM DA ESCOLA
Normativos:
Atribuição de Professores: Resolução Seduc-52, de 5-5-2021
Distribuição Chips Estudantes: Resolução Seduc-30, de 2-3-2021
Distribuição Chips Servidores: Resolução Seduc–98, de 22-12-2020

Tema

Pergunta

Resposta

Prazos

1. Qual é o prazo final para
enturmação dos estudantes
do Além da Escola?

As enturmações e atribuições dos professores devem continuar
ocorrendo até o término da distribuição dos chips de internet. As
turmas fechadas até dia 26/05 já foram para o Censo, os
professores atribuídos até 04/06 irão para o Censo e todas as
turmas formadas depois disso devem ser enviadas ao Censo no
período de retificação (2º semestre)

Prazos

2. Qual é a data de início do
Além da Escola?

O Além da Escola já começou! Todas as turmas que já têm
professor atribuído e associado devem começar as atividades via
Centro de Mídias (CMSP).
Estudantes: aba Outros > Além da Escola
Professores: turmas do Além da Escola na aba turmas

Prazos

3. Qual o prazo limite para
envio dos formulários de
alteração de Quadro Resumo

Poderão ser solicitadas alterações no Quadro Resumo até todos
os estudantes que retiraram os chips de internet estiverem
enturmados.

Coleta de Classe

4. Qual é o nome do novo tipo
de ensino que devo coletar?

O novo tipo de ensino chama-se “106 – Além da Escola" e já está
disponível na Secretaria Escolar Digital/SED para coleta de classe
e matrícula de estudantes.

Coleta de Classe

5. Quais as principais regras
de enturmação?

- Estudantes que já retiraram chip
- Estudantes da mesma escola
- Estudantes do mesmo turno
- Estudantes de 6º e 7º juntos; 8º e 9º juntos; 1ª, 2ª e 3ª série
juntos - sempre sequencial, não agrupar por exemplo 6º com 8º.

Coleta de Classe

6. Estudantes de turnos
diferentes podem ser
enturmados juntos?

Não, a enturmação tem como requisito que os estudantes sejam
do mesmo turno.

Coleta de Classe

7. Estudantes do EM podem
ser enturmados com
estudantes do NOVOTEC?

Sim, desde que sejam observados os critérios de enturmação em
relação ao turno dos estudantes.

Coleta de Classe

8. Qual a carga horária do
Programa?

Estudantes do regular manhã devem cumprir 1h45 por dia no
contraturno (tarde)
Estudantes do regular tarde devem cumprir 1h45 por dia no
contraturno (manhã)
Estudantes do regular noturno devem cumprir 1h15 por dia no
contraturno (manhã ou tarde)

Coleta de Classe

9. A coleta da turma deverá
ser realizada de segunda a
sexta-feira?

Sim, a coleta deverá ser de segunda a sexta-feira, porém o
professor leciona apenas dois dias na semana (aulas de 45
minutos cada), em horário a combinar com a turma.

Coleta de Classe

9.1 Como funcionará o tempo
de estudo nos dias de
encontro com o professor via
CMSP?

Todos os dias os estudantes do diurno terão que realizar 1h45 de
atividades individuais enquanto os do noturno terão que realizar
1h15.
2x por semana as turmas se encontrarão com os professores via
CMSP e esses encontros terão duração de 45 min cada. No dia
dos encontros as atividades dos estudantes deverão ser de 1
hora para diurno (1h45 – 45 min do encontro com o professor) e
30 minutos para noturno (1h15 – 45 min do encontro com o
professor).

Coleta de Classe

10. Quais os períodos de
Coleta de Classe?

Manhã
Tarde
Noite

Coleta de Classe

11. Qual é o número mínimo e Se o estudante é do
máximo de estudantes na
regular manhã: mínimo 08 e máximo de 10;
turma para enturmação?
regular tarde: mínimo 08 e máximo de 10;
regular noite: mínimo 12 e máximo de 15;

Coleta de Classe

12. Como enturmar os
estudantes que já possuem
matrícula no contraturno
(ensino técnico, sala de
recurso, CEL, etc)

Nestes casos deverão ser verificados qual período o estudante
tem livre para cumprir o horário estabelecido e realizar a
enturmação nele. Se o estudante optar por não participar do
Além da Escola, ele deverá devolver o chip para que outro aluno
possa usar, seguindo a Resolução 30, 2-3-2021.

Coleta de Classe

13. Estudantes que retiraram
o chip, mas não querem
participar do Além da Escola
podem ficar com o chip?

De acordo com a Resolução 30 de 2-3-2021, todos os estudantes
que retirarem o chip têm que cumprir as atividades previstas
pelo Além da Escola. Se ele optar por não participar, ele deverá
devolver o chip para que outro estudante possa ser beneficiado.

Coleta de Classe

14. Podemos criar turmas com
menos estudantes do que os
mínimos (08 para diurno e 12
para noturno?)

Como ainda há chips remanescentes a serem distribuídos, a
Seduc priorizará as escolas que ainda precisam fechar turmas
(seguindo os critérios da Resolução 30 de 2-3-2021). Sendo
assim, as escolas podem colocar no sistema as turmas que ainda
não estão completas só para gerar informação. É importante
lembrar, porém, que para atribuir professor, as turmas devem
estar completas (mínimo 08 para o diurno e 12 para o noturno).

Coleta de Classe

15. Qual tema deve ser
selecionado no campo
"Atividade de Recurso"?

"Outra Categoria de Acompanhamento Pedagógico"

Coleta de Classe

16. Como enturmar os
estudantes do noturno que
trabalham?

O Além da Escola foi estruturado de forma que os estudantes do
noturno que trabalham também possam participar - as
atividades individuais diárias têm tempo reduzido (01h15, ao
invés de 01h45 para o diurno) e os encontros com o professor
podem ser realizados no horário combinado entre o professor e
a turma, de modo que atenda a todos.

Coleta de Classe

17. Estudantes sem chip do
Estado podem ser
enturmados no Além da
Escola?

Não, o principal requisito de enturmação do Além da Escola é
que os estudantes tenham retirado o chip disponibilizado pelo
Estado de São Paulo.

Coleta de Classe

18. É possível alterar o campo
atividade de recurso na
coleta?

Sim, é possível tanto pelo perfil escolar quanto no perfil da
Diretoria de Ensino.

Coleta de Classe

19. É permitido coletar no
noturno mesmo a escola não
oferecendo outros tipos de
ensino no noturno?

A Seduc orienta que as turmas sejam coletadas no período da
manhã ou tarde.

Coleta de Classe

20. É permitido alterar o turno As alterações na coleta de classe sempre devem ser realizadas
da coleta depois de realizar a
antes da associação dos docentes.
atribuição do professor?

Coleta de Classe

21. Qual a vigência da classe?

05/04 - 23/12

Coleta de Classe

Matrícula

22. Como prosseguir nos
casos de escolas de zona rural
ou únicas de município, que
tiveram pouca adesão ao
Além da Escola? Os
estudantes devem ser
enturmados na mesma
escola?

23. A data inicial de matrícula
do estudante é a mesma data
base da enturmação?

Indica-se que a turma seja coletada na mesma escola mesmo
com pouca adesão, possibilitando assim que a Seduc tome
ciência de quantos alunos faltam para formar a turma e possam
priorizá-las no momento de distribuir os chips remanescentes.
Ressalta-se que a atribuição e associação de professores só
deverá ser feita quando a turma tiver atingido o mínimo de
estudantes: diurno 8 e noturno 12.

A data da matrícula deverá ser a mesma data base da coleta para
os estudantes que já possuem o Chip, ou seja, 05/04.
Contudo, se o estudante receber o Chip posteriormente a
enturmação, esta será a data de matrícula.

Matrícula

24. Qual movimentação de
matrícula deverá ser lançada
para o aluno que solicita
transferência escolar?

Baixa de Transferência manual..

Matrícula

25. Se der movimentação na
matrícula do regular a do
Além da Escola cai
automaticamente?

Ainda não, estamos ajustando o sistema para que isso ocorra e a
matrícula do Além da Escola seja dependente da matrícula do
regular. Desta forma, a movimentação na matrícula do regular
irá refletir automaticamente na matrícula do além da escola.

Relatórios Gerenciais

26. Quais relatórios são No momento estão sendo disponibilizadas planilhas para
disponibilizados
para
a acompanhamento, diariamente, no Google Drive dos Dirigentes.
Diretoria de Ensino e Unidades
Escolar
para
acompanhamento
do
Programa?

Matriz Curricular

27. Preciso cadastrar uma
Matriz Curricular por turma?

As matrizes serão cadastradas de acordo com o turno.
Lembrando que os períodos Manhã e Tarde definem o turno
Diurno e o período Noturno define o turno Noturno.
Este fundamento é uma matriz única para ambos os grupos de
alunos 2° nível (6° e 7°, 8° e 9° ano) e 3° nível (1ª, 2ª e 3ª série).
Porém se 2° nível for de manhã, e o 3º nível a noite, precisará
cadastrar 2 matrizes indicando as 2 aulas do 2° nível no período
diurno, e as 2 aulas do 3° nível no noturno.

Matriz Curricular

28. Posso corrigir uma matriz
curricular cadastrada
equivocadamente?

A matriz não tem como ser excluída, portanto deverá ser
digitada novamente para sobrepor a que está incorreta, bem
como homologada.

Matriz Curricular

29. O que pode impedir de
gerar o quadro de aulas?

A matriz digitada incorretamente com turno divergente.
O turno deverá ser o mesmo da Coleta de Classe.

Atribuição

30. PCNPs podem ser
atribuídos ao Além da Escola?

A única possibilidade legal é abertura de contrato, em regime de
acumulação.

Atribuição

31. Professores de 40 horas
podem ser atribuídos ao Além
da Escola?

A única possibilidade legal é abertura de contrato, em regime de
acumulação.

Atribuição

32. Professores de qualquer
Sim, todos os docentes podem atuar no projeto, independente
componente curricular podem do componente curricular, podem ser atribuídos.
ser atribuídos?

Atribuição

33. Quais critérios serão
observados para realizar a
atribuição?

A atribuição de aulas deverá ocorrer observando a classificação
do processo anual de atribuição de classes e aulas, seja em nível
de unidade escolar, seja em nível de Diretoria de Ensino.

Atribuição

34. Para ser atribuído, o
professor deve ter finalizado o
curso no AVA Efape
"Ensino Híbrido: Práticas de
Orientação de Estudos"?

Serão priorizados na atribuição os docentes que tiverem
participado e sido aprovados no curso. Após a atribuição desses,
serão atribuídos os docentes que se comprometerem a realizar o
curso. A formação ainda encontra-se aberta no AVA EFAPE.

Atribuição

35. Haverá mais alguma
formação?

Sim. Além do curso via AVA EFAPE, a equipe do Além da Escola já
gravou formações práticas que estão disponíveis no repositório
do CMSP. Além disso, faremos formações continuadas ao longo
de 2021.
04/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 1 Introdução e Trilhas Formativas : https://youtu.be/-EZjSU77O5E
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 1 Apresentação de Plataforma Parceira (Descomplica):
https://www.youtube.com/watch?v=opQXoPlErvo
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 1 Orientações de Estudos:
https://www.youtube.com/watch?v=wD4ty5fH6HY
05/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 2 Apresentação de Plataforma Parceira (Mangahigh):
https://www.youtube.com/watch?v=qHhpQWQyPk8

08/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Contexto
e soluções: https://youtu.be/UqgUYmtrizY
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Treinamento Aprendizap: O que é, como acessar e o que o aluno
vai encontrar:
https://www.youtube.com/watch?v=e487rVWi0d8
09/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Apresentação de Plataforma Parceira (Khan Academy):
https://youtu.be/eZq1NheR9bI
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido:
https://www.youtube.com/watch?v=eZq1NheR9bI
10/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Missões:
projetos integradores interdisciplinares práticos realizados em
grupos - 6ºs e 7ºs anos :
https://www.youtube.com/watch?v=ZnkiNFTSpMM
11/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Conhecendo as missões - Ensino Híbrido:
https://www.youtube.com/watch?v=b5jGXHvoqJE

12/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Conhecendo as missões - caso prático com Ensino Médio:
https://www.youtube.com/watch?v=oGvOtI86k0Y
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - A parceria
com o programa Novotec:
https://www.youtube.com/watch?v=o7L2iLqqy78

Atribuição

36. Turma com menos de 08
alunos poderá ter professor
atribuído?

Não. As atribuições de professores só poderão ser feitas com
turmas completas (mínimo 08 para diurno e mínimo 12 para
noturno).

Atribuição

37. Quando o docente poderá
entrar em exercício?

O docente poderá entrar em exercício a partir de 25/05/2021.

Atribuição

38. Qual é a vigência final da
carga horária do projeto?

Será no dia 23/12/2021.

Atribuição

39. Sou grupo de risco da
Covid-19. Posso ser professor
do Além da Escola mesmo
assim?

Sim. De acordo com o § 4º da Resolução 52, "o apoio do
professor das turmas previstas como “Monitoria de Estudos”
poderá ser realizado de forma remota utilizando o aplicativo do
Centro de Mídias de São Paulo – CMSP”.

Atribuição

40. Sou um professor
atribuído ao Além da Escola.
Quantas vezes por semana
farei atendimento aos
estudantes do Além da
Escola?

De acordo com o § 12º da Resolução 52, "O docente, que
pretenda atuar na “Monitoria de Estudos”, terá a atribuição de 2
aulas semanais por turma formada com estudantes beneficiados
pela Resolução Seduc-30, de 2-3-2021.

Atribuição

41. O docente pode desistir
das aulas para ter atribuição
do projeto?

Não. O docente somente poderá complementar a sua carga
horária, sendo vedada a desistência de aulas.

Atribuição

42. O docente poderá em
licença-saúde participar da
atribuição deste projeto?

Não.

Atribuição

43. O docente readaptado
poderá atuar neste projeto?

Não, por ser aulas com interação direta com alunos.

Atribuição

44. O docente contratado que
tiver a Monitoria de Estudos
atribuída poderá completar
com o Proatec?

Sim, poderá completar com o Proatec.

Atribuição

45. Qual o tempo dos
atendimentos?

Serão 45 minutos por encontro, totalizando 1h30 por semana,
realizado de maneira remota (via CMSP).

Atribuição

46. O professor interessado
deverá manifestar interesse
na Atribuição Online?

Não, esta atribuição ocorrerá de maneira manual.

Geral

47. Em quais casos deverá
ocorrer a devolução do Chip?

Ver Resolução 30, 2-3-2021

Geral

48. Como será o
monitoramento das atividades
dos estudantes no Além da
Escola?

Os docentes e o órgão central terão acesso a painéis de
monitoramento (dashboards) das atividades dos estudantes no
Centro de Mídias, tais como acesso às plataformas parceiras
inseridas nas trilhas formativas, número de encontros com o
professor e a turma por semana, desempenho nas atividades
propostas, dentre outros.
Além disso, o docente também deverá preencher a frequência
dos estudantes nos encontros (2x por semana) no Diário de
Classe Eletrônico. Não será necessário registrar notas, apenas
frequência.

Geral

49. Em qual unidade escolar
deverá ser devolvido o Chip,
caso necessário?

A devolução deverá ocorrer na unidade de origem do estudante.

Geral

50. O que é o Além da Escola?

O Além da Escola é uma ação da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP) que tem como objetivo expandir
a carga horária dos estudantes por atividades mediadas por
tecnologia.
Nesse tempo extra de estudo, os alunos passarão por momentos
de: i) recuperação de aprendizagem de maneira dinâmica; ii)
projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e iii)
orientações de estudos personalizadas.
Para concretizar a ação, 500 mil chips com 3GB de internet foram
adquiridos e estão sendo disponibilizados.

Geral

51. Que atividades o
estudante tem que realizar no
Além da Escola?

Os estudantes do “Além da Escola” terão acesso a conteúdos do
Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) e de outras
plataformas educacionais parceiras, além de orientação de
estudos com um professor duas vezes por semana, via chat do
CMSP. O tempo extra de estudo varia conforme o período: até
1h45 por dia, caso os estudantes sejam do período diurno, e até
1h15, para matriculados no noturno.
Além do tempo individual de estudos, os estudantes também
serão organizados em grupos de 8-10 (diurno) e 12-15 (noturno)
estudantes para realizar projetos interdisciplinares. Caso todas
as etapas do programa sejam concluídas, cada grupo receberá
R$300 para utilizar na escola e tirar os projetos do papel.

