Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
21/06/2021

REDE Nº 072
Prezados,
ASSUNTO 01: BOLETIM SEMANAL COPED N° 18 DE 2021 - INFORMAÇÃO Nº 1: 1ª
REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO DO ROTEIRO 008 NA
UNIDADE ESCOLAR (21/JUN A 15/JUL)
Senhores Diretores,
O Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo (APF), iniciado em Jan/2021, com foco na
melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, chega ao seu roteiro
008, que será desenvolvido durante o período 21/06 a 15/07.
Importante ressaltar que o processo formativo que permeia o projeto possui como característica
marcante a colaboração. Note a organização do fluxo no trecho abaixo para compreender esta
questão:
“No dia 10/06 os Supervisores Ponto Focal (SPF) do Acompanhamento Pedagógico Formativo
participaram de uma formação conduzida pela Equipe Central do Acompanhamento Pedagógico
sobre o roteiro 008. Nela, além de receberem o roteiro na íntegra, puderam trocar experiências
e aprofundar sobre um dos temas do roteiro: a estratégia de Observação de Sala de Aula
enquanto prática formativa. Os SPF a partir dessa formação realizam o desdobramento com os
Professores Coordenadores do Agrupamento de Unidades Escolares (PCAE), preparando-os para
o apoio e desenvolvimento dos Professores Coordenadores (PC) das escolas. Esse é um ciclo
constante que - somado às rotinas de apoio do Técnico do Acompanhamento Pedagógico (TAP)
aos SPF - visa apoiar o desenvolvimento dos PCAE para melhor atuação em cada uma de suas
escolas.”
Durante a primeira semana de aplicação do roteiro na unidade escolar (21 a 25/06), os PCAE
abordarão a execução de três momentos junto dos PC, que contam também com o apoio do trio
gestor, sendo eles:
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Momento I: Fortalecer a construção de parceria do PC com os professores por meio de
planejamento das ações para a realização da observação de sala de aula, com foco nos
combinados estabelecidos e na devolutiva com o professor por meio do diálogo formativo.
• Neste primeiro momento, o trabalho do PCAE se desenvolverá em duas etapas:
a) sensibilizar e alinhar - retomando a importância da observação da sala de aula como prática
formativa e diagnosticando a realidade escolar frente à temática; e
b) planejar a ação de observação de sala de aula - buscando o desenvolvimento de uma agenda
de observação em conjunto com o estabelecimento de uma parceria formativa entre PC e
professor por meio de uma abordagem cordial que assegure corresponsabilização, empatia e a
estruturação de uma devolutiva que favoreça o desenvolvimento do professor com foco na
aprendizagem dos estudantes.
Momento II: Acompanhar a aplicação da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP - 21/jun
a 09/jul, conforme atualização do Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento
realizada em 15/06/21), apoiando o PC na implementação do planejamento.
• Neste segundo momento, o trabalho do PCAE estará pautado na retomada dos pontos
estratégicos elencados durante o processo de planejamento detalhados no roteiro 007 para,
principalmente, impulsionar o engajamento dos estudantes na realização da avaliação e garantir
maior participação nesta 2ª AAP.
Momento III: Apoiar o PC da escola no planejamento quanto à melhoria da participação dos
estudantes na execução da Sequência Didática 04 (12 a 15/07) e Apoiar o PC da escola no
planejamento e implementação das estratégias de divulgação dos itinerários formativos para os
estudantes da 1ª série do Ensino Médio (15/06 a 08/07).
• Neste terceiro momento, o PCAE deverá - a partir da participação dos estudantes na Sequência
Digital 04 e do diálogo promovido com os professores no roteiro 007 sobre a Sequência Digital
03 - apoiar o PC no planejamento de estratégias para que a participação dos estudantes na
edição da SD 04 a ser realizada no período de 12 a 15/07 seja ampliada. O PCAE também deverá
- alinhado ao Supervisor de Ensino - apoiar o PC na implementação de estratégias para incentivar
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que mais de 80% dos estudantes da 1ª série do ensino médio realizem a manifestação de
interesse quanto a Itinerário Formativo que desejam cursar no próximo ano letivo (2ª série).
O Cronograma Integrado atualizado pode ser acessado através do link
https://drive.google.com/file/d/1nxD4Q0VidVHdhrw4c24XioVfyzsnE87b/view
O Dirigente de Ensino e o SPF atualizam com frequência as equipes de Supervisão e do Núcleo
Pedagógico sobre as demandas a serem trabalhadas pelos PCAE com as Unidades Escolares (UE),
criando um espaço de planejamento conjunto para que um possa auxiliar o outro no suporte
pedagógico às escolas.
Todos exercem um papel fundamental:
o Núcleo Pedagógico na condução das ações formativas com professores e PC;
a equipe de Supervisão responsável pelo apoio à gestão escolar de toda a escola;
e o PCAE, que é o profissional que se soma ao Supervisor de Ensino da UE com foco no
desenvolvimento e apoio ao PC para o planejamento e implementação das ações pedagógicas
indicadas nos roteiros do APF.

Desejamos um excelente trabalho!

COPED

Neyliane Rocha da Silva
SUPERVISOR PONTO FOCAL
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ASSUNTO 02: EM DIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO
Senhores Diretores,
Encaminhamos

tutorial

elaborado

pela

SEDUC

sobre

a

Manifestação

de

Interesse

-

Aprofundamentos.
O Tutorial deve ser disponibilizado a todos os alunos da 1ª série do Ensino Médio e ao Grêmio,
para ampla divulgação.
Anexo: Ebook Guia do Estudante - Novo Ensino Médio

Patricia Colmenero
SUPERVISÃO DE ENSINO

ASSUNTO 03: INSTITUTO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA – ICCO

Haja vista os desafios vivenciados no ano de 2020, e objetivando auxiliar ainda mais o
desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, disponibilizamos o acesso ao projeto
#Almanaquedacasa que prevê programação on-line de literatura, teatro, cinema e música, no
qual

os

gêneros

artísticos

se

articulam

em

apresentações

musicais;

videoaulas

e

videoconferências; mostra audiovisual e experimentos cênicos on-line, e uma programação
específica denominada: “Prosa do vestibular” com videoaulas sobre os livros dos vestibulares da
Fuvest e Unicamp.
A programação “Memória Afetiva” e “Quarador de Imagens” estão disponíveis no link do canal
do Youtube da Casa de Cultura do Parque:
https://www.youtube.com/channel/UCu34W9uWCMJL4OOH6JbCgmw
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Ressaltamos que os vídeos que compõem o referido material convergem com as propostas
trazidas nos materiais elaborados pela SEDUC-SP, razão pela qual acreditamos que, quando
articulados de modo a atender às necessidades dos estudantes, colaborarão com o processo de
aprendizagem, consolidando e/ou retomando saberes.

NUCLEO PEDAGÓGICO
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