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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO - NPE 

 

1.1 EXPO MOVIMENTO INOVA 
A cada ano o Movimento Inova cresce e, para este ano, ele vem com a mudança de nome, que passará a 
ser Expo Movimento Inova, mas se mantendo no propósito de reconhecer e valorizar boas práticas da 
nossa rede. 
A SEDUC fará o Esquenta da Expo Movimenta Inova via Centro de Mídias de São Paulo, no formato 
mediado por tecnologias, no dia 13/07/2021, e o Expo Movimento Inova em Dezembro, no formato 
presencial, sendo que, posteriormente, as informações sobre os editais serão enviadas. 
Para o dia 13/07/2021, a SEDUC terá novidades. Como sempre, haverá uma programação intensa e 
especial, que se iniciará às 07:30 e finalizará às 20h. A novidade para este ano será a participação dos 
anos iniciais, inicialmente com os 4o e 5o anos. 
E as novidades não param aqui, terá uma programação especifica a Professores e Estudantes, que irá 
contemplar os anos iniciais, ano finais, ensino Médio e EJA, além de outra, contemplando o trio gestor 
das unidades escolares. 
Como nos demais anos, todos poderão escolher a programação para assistir . A programação está sujeita 
a mudanças e muito em breve estará disponível no site: https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-
inova-2020/  
 

 

https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova-2020/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova-2020/
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ESQUENTA - EXPO MOVIMENTO INOVA -  TRIO GESTORES  

Horário Tema Palestrante 

7:30/8:15 Abertura Expo Movimento Inova  

 
8:15/9:00 

“Olhar dos gestores na implementação do novo Ensino Médio 
– utilização de ferramentas possíveis” 

 
Kátia Smole 

9:00/9:45 Gestão de inovação: Para onde o gestor deve olhar? Marcia Padilha 

9:45/10:30 Como lidar com a metodologia ativa na gestão escolar? José Moran 

 
 

10:30/11:15 

 
 
Educação 5.0 - Como colocar em prática ? 

Ton 
Ferreira 
Allan 
Almeida 
Luís Namura 

11:15/12:00 Desafios da Educação no Brasil Claudia Costin 

12:00/13:00 Almoço 

14:00/15:30 Gamificação como estratégia de apoio à gestão pedagógica Paula Carolei 

15:30/16:15 Metodologias ágeis Naomy Ramos e Ana Tirico 

16:15/17:00 Recursos Educacionais Abertos - porque utilizá-los? Rosa Maria R. Lamana 

17:45/ 
18:30 

 
Inovação na gestão. É possível? 

 
Priscila Gonzales 

 
18:30/19:15 

Experiências de Adoção Sistêmica da Aprendizagem Criativa: 
mobilização e estrutura 

 
Veronica Gomes 

19:15/20:00 Os 10 Princípios da Aprendizagem Visível Luci Ferraz 

 
ESQUENTA - EXPO MOVIMENTO INOVA - PROFESSORES E ESTUDANTES 

Horário Tema PALESTRANTE 

07:30 / 8:15 Abertura - Expo Movimento Inova SEDUC-SP 

 
8:15/ 9:00 

 
Venha aprender Lettering! 

Centro de Mídias de São 
Paulo 

9:00/ 9:45 Aprendendo sobre Games com PKXD iFood 

9:45/10:30 Educação Circular: como aprender em todo lugar! Mastertech e SOMAS 

 
10:30/11:15 

Jornalismo: Meu projeto de vida - Cynthia Martins Ancora do 
Jornal da Band 

 
Band 

11:15/12:00 Competências socioemocionais: impulsionando seus sonhos! Instituto Ayrton Senna 

12:00/13:00 Almoço 

13:00/14:00 Como construir o seu Robô CIEBP 

 
14:00/14:45 

Do Logo ao Scratch: a aplicação de rotinas de pensamento para 
tornar visível a aprendizagem por meio da tecnologia 

 
Instituto Catalisador 

 
 
14:45/15:30 

 
 
Oficina do Labirinto do Minotauro 

Fundação Telefônica Vivo e 
Instituto Conhecimento para 
Todos 

15:30/16:15 Universo da Informação e o combate às fake news Instituto Palavra Aberta 

16:15/17:00 Escolha (ser) livre! Instituto Educadigital 

17:00/17:45 Palestra com celebridade - João Luiz Pedrosa BBB iFood 

 
17:45/18:30 

Fundação Micro:bit - Inspirando crianças e jovens a criar seu 
melhor futuro digital 

Fundacao Educacional Micro:bit 
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18:30/19:15 Educação Empreendedora e Projeto de Vida Associação Nova Escola 

19:15/20:00 Crie sua história com personagens Minecraft Microsoft 

 
                        Não deixe de divulgar as novidades ! 

 
 

 
 

 

1.2  SELEÇÃO DE ALUNOS EMBAIXADORES CMSP 
 

Informamos que o Centro de Mídias de São Paulo - CMSP - está selecionando alunos da rede estadual de São 
Paulo para compor a rede de Alunos Embaixadores junto ao CMSP no período de 28/06 à 31/08.  
Os alunos embaixadores são estudantes engajados da rede, que atuam como amplificadores de aprendizagem e 
informações referentes às aulas da sua unidade escolar e também do CMSP.  
Para saber mais sobre as etapas, prazos e perfil desejado, solicitamos por gentileza que leiam o edital que se 
encontra no link:  
https://drive.google.com/file/d/1pEzrWbftU6fRcwXtCO9U5JbR7NEK_eWz/view?usp=drivesdk  
Está previsto uma Live para professores e alunos no dia 24/06.  
Fiquem ligados na programação do Centro de Mídias! 

 
 
 

1.3  BANCO DE TALENTOS | CHAMADA EFAPE 
 
A Escola de Formação dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) está selecionando 
profissionais do Quadro do Magistério para compor suas equipes e, com isso, constituir um Banco de Talentos 
da Educação.  
Devido à necessidade de desenvolvimento de políticas educacionais, como a implementação do Currículo em 
Ação, a construção de uma Educação Integral para todos, entre outros, faz-se necessária para a ampliação do 
quadro de servidores alocados nesta coordenadoria.  
Para potencializar esse movimento e reconhecer o mérito da equipe pedagógica que trabalha na EFAPE, foi 
restituída a concessão da Gratificação de Atividade Pedagógica, que conferirá o valor adicional de R$ 
1.552,50 aos candidatos selecionados.  
A nossa expectativa é contar com a experiência de profissionais do Quadro do Magistério – Professores, 
Professores Coordenadores, Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico, Diretores e Supervisores – para 
avançarmos em nossos desafios e construirmos, juntos, uma Educação com o olhar para o estudante e sua 
aprendizagem.  
Relacionamos, a seguir, os procedimentos para a composição das equipes, por meio de afastamento para atuação 
junto a esta Coordenadoria.  

 

1.3.1 Objetos 
Seleção de profissionais do Quadro do Magistério, titulares de cargo para compor as equipes de formadores e 
técnicos para atuação na EFAPE, alocados nos perfis de: 
• Técnico em Formação Curricular e Práticas Educacionais (para o CEFOP);  
• Técnico em Formação em Gestão (para o CEFOG);  
• Técnico de Acompanhamento Formativo – TAF (para o CEFOG). 
 
 O documento complementar caracteriza o trabalho na EFAPE ao qual você poderá se inscrever neste momento:  
Anexo 1 – Atribuições e Perfis da EFAPE, disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/anexo-1-atribuicoes-e-perfis-efape-v1.pdf  
 

1.3.2. Requisitos obrigatórios  
Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos obrigatórios que especificam as condições funcionais 
necessárias para o afastamento: 
 • Ser titular de cargo do Quadro do Magistério; 

https://drive.google.com/file/d/1pEzrWbftU6fRcwXtCO9U5JbR7NEK_eWz/view?usp=drivesdk
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/anexo-1-atribuicoes-e-perfis-efape-v1.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/anexo-1-atribuicoes-e-perfis-efape-v1.pdf
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 • Obter anuência do superior hierárquico; 
 • Não estar em procedimento de aposentadoria;  
• Não acumular cargo. 
 

1.3.3. Da inscrição e análise das candidaturas  
As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de Formulário Digital (disponível em:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmsN1BClTfxDFKKUYIJuJ25KTf-6Xo-
Etl5sg3RTkTayPSQ/viewform ) até o dia 17 de junho de 2021. O formulário tem como objetivo identificar o 
profissional e levantar algumas informações básicas sobre o seu perfil e área de interesse de trabalho. 
Haverá, no formulário, um campo para a inclusão do currículo profissional, no qual deverá constar a formação 
e a experiência profissional tanto na Secretaria da Educação quanto em outras organizações.  
Considerando o tamanho da Rede, não será possível contatar individualmente todos os interessados na seleção. 
Assim, de antemão, agradecemos pela atenção e interesse em trabalhar conosco.  
 

1.3.4. Das disposições gerais sobre as vagas  
As oportunidades de trabalho estão localizadas no município de São Paulo, na Rua João Ramalho, 1.546, 
Perdizes;  
Jornada de 40 horas semanais, a serem cumpridas das 8h às 17h ou das 9h às 18h; 
Recebimento de Gratificação de Atividade Pedagógica, de acordo com a Lei Complementar nº 1.191, de 
28/12/2012, e Resolução Conjunta SE/SGP nº 2/2013, no valor de R$ 1.552,50 (15 x UBV atualizada pela Lei 
Complementar nº 1.317/2018).  
 

1.3.5. Etapas do processo seletivo  
Etapa 1 – Análise Curricular  
A análise curricular será organizada pelo diretor de cada setor interessado e, por isso, deverá seguir os seguintes 
critérios:  
• Tempo de atuação na área;  
• Formação acadêmica;  
• Relevância das experiências de trabalho;  
• Avaliação de trabalhos pregressos realizados pelo candidato junto à SEDUC.  
 
Etapa 2 – Entrevistas  
Os candidatos serão chamados para entrevista a distância (utilizando a ferramenta Teams), a ser realizada por 
membro do setor interessado.  
 

1.3.6. Das disposições gerais  
A participação neste processo de cadastramento não implica necessariamente seu afastamento junto à 
Coordenadoria ou a qualquer outro órgão da Secretaria;  
A sua inscrição não implica qualquer comprometimento prévio de sua parte com este órgão, apenas uma 
intenção;  
O seu perfil e seu currículo poderão ser compartilhados com outros órgãos da Secretaria;  
O seu cadastro poderá ser acionado a partir do encerramento das inscrições;  
Em caso de surgimento ou disponibilização de novas vagas, o Banco de Talentos EFAPE será acionado até que 
nova chamada vier a substituí-lo;  
Esta chamada substitui a Chamada EFAPE 2019 e 2020 – Banco de Talentos. Os candidatos lá cadastrados, e que 
mantiverem interesse em trabalhar na EFAPE, deverão realizar nova inscrição;  
Interessados que já estiverem afastados nos órgãos centrais ou nas diretorias de ensino poderão participar 
desta chamada mediante anuência do superior hierárquico;  
Os profissionais já afastados em outra Coordenadoria poderão participar do processo mediante anuência do 
superior hierárquico. 
 

1.4  PROGRAMAÇÃO DAS ATPC E DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS FORMAÇÕES DO 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO PARA SEMANA DE 21 A 25 DE 
JUNHO DE 2021 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmsN1BClTfxDFKKUYIJuJ25KTf-6Xo-Etl5sg3RTkTayPSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmsN1BClTfxDFKKUYIJuJ25KTf-6Xo-Etl5sg3RTkTayPSQ/viewform
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Reforçamos o cronograma das ATPC e das formações de Recuperação e Aprofundamento em Língua Portuguesa 
e Matemática, que serão realizadas na próxima semana entre os dias 21 e 25 de junho de 2021. 
Diante da nova estrutura de organização das ATPC e das Formações do Programa de Recuperação e 
Aprofundamento, vale salientar que o Professor Coordenador gerenciará as ATPC, mas não fará a mediação nos 
momentos denominados como desdobramentos. Assim, estará liberado para realizar a gestão pedagógica e o 
apoio individualizado ao professor (análise e devolutiva do plano de aula, intervenção pedagógica, realizar a 
observação de sala de aula e fazer devolutiva formativa). Dessa forma, as pautas de desdobramento serão 
desenvolvidas a partir do que foi orientado nos minutos finais da transmissão das ATPC via Centro de Mídias, 
indicando as ações a serem realizadas pelos professores, entre os pares nas UE. (Semana B – das 10h45 às 
12h15). Para mais informações sobre o papel do PC e as mudanças no Programa de Recuperação e 
Aprofundamento, acessem aqui. 
 
1.4.1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
As formações dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ocorrem às segundas-feiras, e foram estruturadas em 
dois agrupamentos, cada um subdividido em semanas A, B e C. A organização das pautas da próxima semana 
será da seguinte forma: 

 
Semana B – 1º agrupamento: 
 

 

 
*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã. 
**A UE deverá utilizar a gravação disponibilizada no canal CMSP no YouTube de acordo com seus 
horários. 
 
Obs.: Os horários das pautas da UE e DE são sugestões para adequação às transmissões realizadas no 
CMSP, mas poderão ocorrer em outros horários. Lembrando que as transmissões de Recuperação e 
Aprofundamento são ao vivo (tanto pela manhã quanto pela tarde). 
 
As ATPC estarão dispostas da seguinte maneira: 
 Os professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas oferecidas pela EFAPE; 
 Todos os professores da escola realizarão duas pautas de ATPC de Recuperação e Aprofundamento em 
Língua Portuguesa: Sequência Didática 5, volume 2, sendo: 
o uma ATPC (50 minutos) com transmissão pelo Centro de Mídias; 
o uma ATPC (50 minutos) na escola para desdobramento, planejamento e adaptação da sequência didática, a 
partir do que foi orientado durante a transmissão, podendo contar com o apoio dos PC, PCNP e PAC, além do 
Professor de Apoio Curricular (quando houver). Para obter o roteiro com a atividade de planejamento, acessem 
bit.ly/roteirorecuperacao. 
 

https://drive.google.com/file/d/1aoidDHuTwYTIR13y-Zsoi_jhGBE-_gGL/view
https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
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Os vídeos das ATPC ficarão disponíveis no Youtube do Centro de Mídias e no seu Repositório, possibilitando a 
serem assistidos em outros momentos. Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada 
aos professores e aos demais profissionais da Educação no link. 
 
O Roteiro Formativo com as temáticas do bimestre para Recuperação e Aprofundamento em Língua Portuguesa, 
para os Anos Iniciais, encontra-se no link. 
 
1.4.2 Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
As formações dos Anos Finais e do Ensino Médio são divididas em Semana A e Semana B e organizadas por 
área do conhecimento. A organização das pautas de ATPC para Semana A, dias 22, 23 e 24 de junho de 2021, 
será da seguinte forma: 
 
-22/06 – Terça-feira: Ciências Humanas 
-23/06 – Quarta-feira: Linguagens 
-24/06 – Quinta-feira: Ciências da Natureza e Matemática 
 
Para os professores de todas as áreas, haverá transmissões das pautas EFAPE via CMSP no Canal Formação de 
Professores, com os temas Inclusão e Ensino Médio. A saber: 
 

 

 
Reprises das transmissões realizadas no período da manhã. 
**Excepcionalmente a ATPC será realizada pela EFAPE. 
 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://drive.google.com/file/d/126gHOBeE7uSuR9XMiWetiOnGAsXPHpdz/view
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*Reprises das transmissões realizadas no período da manhã. 
**Excepcionalmente a ATPC será realizada pela EFAPE. 
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Reprises das transmissões realizadas no período da manhã. 
**Excepcionalmente a ATPC será realizada pela EFAPE. 
 
Portanto, para a Semana A, as pautas de Ciências Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática 
estão organizadas da seguinte forma: 
 

 um tempo de ATPC com pautas desenvolvidas pela escola, com tema local; 

 cinco tempos de ATPC com pauta desenvolvida pela EFAPE, sendo: 
 

 o um tempo de ATPC com o tema: Educação Especial: público-alvo e suas características; 

 o quatro tempos de ATPC com o tema: Novo Ensino Médio; 

 um tempo de ATPC para o desdobramento dessas pautas formativas na escola. 
 
As reprises das transmissões da EFAPE no Centro de Mídias, no período noturno, iniciarão às 19 horas. Destaca-
se que essas reprises serão aplicadas apenas às formações de Anos Finais e do Ensino Médio. Além das reprises, 
os vídeos também ficarão disponíveis no Youtube do Centro de Mídias e no seu Repositório, possibilitando a 
serem assistidos em outros momentos. Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada 
aos professores e profissionais da Educação no link. 
 
1.4.3 Programa de Recuperação e Aprofundamento 
Vale lembrar que, segunda-feira, dia 21 de junho, serão desenvolvidas as reuniões de trabalho de Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio com 
os PC, PCNP e PAC, visando a orientar os profissionais da Educação sobre as temáticas das ATPC da próxima 
semana (visão geral), e apresentar a eles o roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola. 
Para obter o roteiro com a atividade de planejamento, acessem bit.ly/roteirorecuperacao. 
Segunda-Feira: Matemática, às 8h30, Língua Portuguesa, às 9h20, e Ciências da Natureza, às 10h10 (Anos Finais 
e EM). 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
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1.5  PROGRAMAÇÃO | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP 
Para você ficar por dentro de todas pautas que serão trabalhadas nesta semana, de 14 a 18 de junho, a EFAPE 
preparou e disponibilizou a programação de Formação no site do CMSP. 
Com essa programação, além de conteúdos inéditos, você poderá se organizar para assistir às reprises e ficar 
por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assistir novamente e aprofundar-se nos temas já 
trabalhados. 
Acesse https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/ e confira! 
Estas ações também poderão ser assistidas em outros momentos, já que ficam disponíveis no Repositório do 
Centro de Mídias, e também no canal do CMSP no YouTube. 
 
 

1.6 PERCURSO JORNADA FORMATIVA 
Novo percurso formativo sobre práticas de autoconhecimento e desenvolvimento das competências 
socioemocionais, já pode ser acessado no AVA/EFAPE. Participe! 
Diante da complexidade que temos vivido, são cada vez mais importantes ações, para apoiar os educadores no 
autodesenvolvimento e no autoconhecimento, para que possam lidar de forma construtiva e criativa com os 
desafios da vida profissional, e também pessoal. 
Pensando nisso, a EFAPE e o Instituto Ayrton Senna irão promover o percurso Jornada formativa: práticas de 
autoconhecimento e desenvolvimento das competências socioemocionais (Clique aqui). 
Ao longo dessa jornada, serão apresentadas seis webconferências relacionadas aos temas deste Percurso. 
Também serão disponibilizados materiais complementares no AVA-EFAPE, que são os Diários de Bordo para 
guiá-lo. 
Vale a pena assistir! 
No dia de abertura do Percurso (11/06), das 10h às 11h30, no canal Desenvolvimento Profissional do App do 
CMSP foi apresentado o Percurso Formativo, e também a primeira webconferência, com o tema “Web 1: 
Educação Integral do Educador”. 
Todas as webconferências serão transmitidas das 10h às 11h30 no Canal Desenvolvimento Profissional, nos 
dias 18/06, 25/06, 02/07, 06/08 e 13/08, com reprises às 6ªs feiras das 14h às 15h30. 
Não perca! 
 

1.7 CRONOGRAMA SEGUNDA SONDAGEM 
Complementando o Comunicado Externo Conjunto nº 323 de 05/05/2021 sobre a aplicação de instrumento para 
a segunda sondagem das hipóteses relativas ao desenvolvimento do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), pelos 
alunos, informamos: 
 
 Data de aplicação: o sistema para digitação da 2ª sondagem 2021 foi aberto em 24/05/2021 e permanecerá 

disponível até 18/06/2021. 

 Data de lançamentos: considerar o período de 27/02/2021 a 18/06/2021 para lançar o número de dias 

letivos, faltas dos estudantes e número de horas de ATPC. 

 Prazo final: dia 28/06/2021, para consolidação e fechamento. 

 
Esclarecemos que as ATPC devem corresponder às duas semanais que os docentes dos anos iniciais do ensino 
fundamental cumprem, conforme legislação vigente. 
Quanto à aplicação, reforçamos a orientação já enviada relembrando que, para um bom diagnóstico, a sondagem 
exige aplicação presencial, portanto, respeitando o revezamento de alunos, ela deverá ser aplicada a todos 
presencialmente. Excepcionalmente, para casos nos quais os alunos estiverem impossibilitados de comparecer à 
escola, a sondagem poderá ser aplicada remotamente desde que mediada pelo acompanhamento do professor 
que utilizará os meios tecnológicos disponíveis na atuação do mesmo junto aos seus alunos. 
 
 

1.8 ALTERAÇÕES DO CRONOGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E 
APROFUNDAMENTO DO 2º BIMESTRE E PERÍODO DE APLICAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS 
DIGITAIS DE ATIVIDADES. 
O Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 2º bimestre, disponível neste link, foi atualizado 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/inicio
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/inicio
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/login/
https://drive.google.com/file/d/1iIph7vv9Q0_JgUYhW4FR_35ZoaP9I__3/view?usp=sharing
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para melhor atendimento às necessidades da rede. 
Essas alterações foram realizadas a partir de devolutivas apresentadas por profissionais da rede sobre a 
quantidade de atividades realizadas no mesmo período pelos estudantes, incluindo as sequências digitais de 
atividades, avaliações e ações para a implementação do Novo Ensino Médio, dentre as quais se destaca o período 
de manifestação de interesse dos alunos da 1ª série do ensino médio quanto à escolha de itinerários formativos 
para o ano próximo. 
Destacamos que as alterações realizadas foram as seguintes: 
 
Sequências Digitais de Atividades - SD 
Suprimimos uma das sequências digitais de atividades (SD). Em vez de realizarmos a SD 4 e a SD 5, no 2º bimestre 
apenas realizaremos a SD 4, a partir de 12 de julho. Destacamos que, além de poder ser realizada durante o 
período letivo, será uma atividade que poderá ser realizada pelos estudantes também durante o período de férias 
(de 16 a 30 de julho). 
Consequentemente, foram alteradas as Sequências Didáticas/de Atividades do Aprender Sempre contempladas 
nesta nova SD 4: 

 Anos iniciais do ensino fundamental: SD4 contemplará Sequências Didáticas 2, 3, 4 e 5 do Volume 2 de Língua 
Portuguesa, e Sequência Didática 3 de Matemática. 

 Anos finais do ensino fundamental e ensino médio: SD4 contemplará as Sequências de Atividades 2, 3 e 4 do 
Volume 2 de Língua Portuguesa e Matemática. 
 
Além disso, foram realizadas correções nas sequências do Aprender Sempre apontadas nas notas de rodapé do 
Cronograma Integrado que são contempladas por cada sequência digital de atividades. 
 

 SD2 contempla Sequência de Atividades 2 e 3 do Volume 1 

 SD3 contempla Sequência de Atividades 4 do Volume 1 e Sequência de Atividades 1 do Volume 2 de Língua 
Portuguesa e Matemática 
 
Além disso, destacamos que houve ampliação do período de aplicação das SD1, SD2 e SD3 até 28 de junho de 
2021. 
 
Quanto à Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP 2 

 Alteração da previsão de aplicação anterior em duas semanas, expandindo o período para três semanas, no 
período de 21 de junho até 9 de julho. 
Para a 1ª série do ensino médio, não será realizada 2ª AAP de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, 
apenas Língua Portuguesa e Matemática, para que os estudantes possam priorizar a manifestação de 
interesse nos itinerários formativos do novo Ensino Médio. 


