Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
15/06/2021

REDE Nº 069
Prezados,
ASSUNTO 01: EM DIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Senhores Diretores,
Dando continuidade ao processo de implementação do Novo Ensino Médio, disponibilizamos o
Cronograma de Ações da SEDUC:

*Eventuais mudanças no Cronograma acima serão encaminhadas oportunamente.
Aproveitamos a oportunidade para alguns lembretes importantes:
1. Quanto a organização do trabalho para o processo de manifestação de interesse dos
alunos:
•

Tratar com a Comissão (constituída na unidade com representantes de classe das 1ª
séries do Ensino Médio, alunos do Grêmio, Professores do Projeto de Vida e equipe
gestora) da Manifestação de Interesse dos alunos, na SED;

•

Definir ações de mobilização dos alunos das 1ª séries do Ensino Médio para a
manifestação de interesse;

•

Após identificar os pontos de atenção, promover novas ações de esclarecimento junto
a professores e alunos sobre a Arquitetura do Ensino Médio;
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•

Quais ações específicas serão promovidas para garantir a articulação entre o Projeto
de Vida e os Itinerários Formativos;

•

Promover a divulgação da Manifestação de Interesse, das Ementas de cada um dos 10
Itinerários Formativos divulgados hoje pela SEDUC, do prazo de manifestação,
deixando claro que o aluno deverá optar, indicando a ordem de prioridade, mas, que
não se trata de matrícula;

•

Como será organizado o monitoramento das respostas dos alunos a partir das planilhas
enviadas pela SEDUC.

•

Organizar os registros de todas as etapas desenvolvidas na escola.

•

Os documentos e registros das etapas serão encartados no Plano de Escuta já
encaminhado pela escola, em período a ser divulgado.

2. Quanto à manifestação na SED:
Quando o aluno entrar na SED aparecerá “pop up” para o aluno responder ao Questionário de
manifestação de interesse, ao clicar, o questionário será aberto e o aluno já poderá respondêlo. São três blocos de questões: um sobre os 10 Itinerários em que o aluno poderá percorrer
todos os Itinerários, as seis Unidades Curriculares (2ª e 3ª séries), justificativa do Itinerário,
Objetivos e perfil do egresso, e as competências por área e do Currículo Paulista.
Após optar, por ordem de prioridade, nos seis itinerários, o aluno deverá clicar em avançar. No
próximo bloco de questões são apresentados os Itinerários do NOVOTEC Expresso e se o aluno
tem interesse ou não em optar. O último bloco do questionário é sobre o interesse ou não no
NOVOTEC. Após concluir as respostas, o aluno clicará em Salvar e receberá a informação de que
o questionário foi enviado com sucesso.
Caso o pop up não apareça, o aluno deverá entrar na SED, no canto esquerdo, clicar no ícone
ALUNO, e optar por Questionário de Manifestação de Interesse. Para responder, seguir os passos
acima detalhados.
Mesmo tendo concluído o questionário, o aluno poderá retomá-lo e poderá rever sua priorização.
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3. Encaminhamos os slides da live de hoje (em anexo), utilizados na apresentação e os
links disponibilizados, para serem utilizados e estudados pelas equipes.
PPt
https://drive.google.com/file/d/15aNg3f4monkbBtL7ydV7L9ilppPwl9ok/view
Aprofundamentos
https://drive.google.com/drive/folders/1SlNuRpMOLLunKTNDUMY0MHclr3Ldy0uh

Maria Aparecida e Patrícia
EQUIPE DO NOVO ENSINO MÉDIO

ASSUNTO 02: CAMPANHA DO AGASALHO
No Município de Santo André a Campanha do Agasalho está em andamento, os pontos de
arrecadação

estão

distribuídos

pela

cidade

e

podem

ser

conferidos

no

site

(www2.santoandre.sp.gov.br/). Entre os locais disponíveis para fazer doação estão as Lojas
Solidárias, localizadas nos shoppings do município.
Tradicionalmente nossas escolas se mobilizam por meio dos gremistas e realizam ações solidárias
dentre elas a contribuição de campanha do agasalho, contudo ainda estamos em momento de
pandemia e dessa forma sugerimos ações de incentivo e de divulgação na comunidade escolar,
tais como cartazes nas escolas, divulgação em redes sociais e grupos de estudos, de modo a
potencializar a participação na campanha.
Lembramos a importância do registro das ações gremistas serem cadastradas na SED.

Solange P. Bailão/Gislene Lotto Neves
PCNP-Programas e Projetos da Pasta
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