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Número de Referência: 068/2021
Interessado: EEEMTI Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: Anexos do Plano de Gestão 2021

A direção da EEEMTI Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho, no uso de suas atribuições,
encaminha à Diretoria de Ensino de Sumaré os Anexos do Plano de Gestão 2021 para parecer
da Supervisora e homologação da Dirigente.
Agradecemos a atenção e renovamos nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Sumaré, 21 de julho de 2021.
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1) AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS DIVERSOS SEGMENTOS DA UNIDADE
ESCOLAR
(Avaliação final 2020)
Avaliação dos Gestores e Professores

3- O que mais se destaca positiva e negativamente no espaço físico da escola?
Acredito que o espaço são as áreas verdes, limpeza e organização dos espaços. Os pontos a
serem melhorados ajustes nas janelas das salas de aula para melhor ventilação.
A escola é muito limpa e organizada, porém, precisamos de laboratórios estruturados para
fazermos mais e melhor nosso trabalho.
As salas
O pátio da escola na minha opinião é pequeno e positivo as salas de aulas .
Ambientes bem conservados. Falta finalizar alguns espaços que estavam em construção
antes do distanciamento.
Positiva: organização. Negativa:
A organização/poucos recursos para melhorias
Positivamente Sempre limpa. Negativos nada a declarar
Organizaçõ e limpeza.
Espaço amplo mas faltam materiais e equipamentos necessários a "todas" as disciplinas.
Positivo: organização das salas; Negativo: espaço do palco.
4
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Positiva: sala de leitura e acessibilidade. Negativa: janelas que não abrem e piso do pátio e
área externa
Positiva: limpeza
Positivamente: Organização, limpeza, pintura; Negativamente: poucos computadores na
sala de informática.

7- Aponte aspectos de melhoria
5
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10- Aponte aspectos de melhoria
O empenho e engajamento dos gestores e professores, melhoramento dos indicadores com
a criação de planilhas, disponibilizadas para todos os professores e gestores.
Precisamos ser menos "assistencialistas" visando maior autonomia e protagonismo dos
alunos. A maneira que fazemos, cobramos e somos cobrados a fazer cria alunos
acomodados e dependentes.
Está excelente
6
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Organização, empenho dos gestores, professores e funcionários
Melhorar os critérios de manifestação de alunos e professores para otimizar o conselho.
Maior participação dos alunos
Por ter sido um ano difícil para todos, muitas coisas novas talvez esse tenha sido o motivo
do ano não ter sido excelente.
Convocar os alunos abaixo do básico para participar do Conselho.
Comentários desnecessários que grande confusão.
Todos deviam digitar notas antes do conselho.
Melhor conscientização
Usar o mapa de notas da SED
Tempo. Demanda administrar para esclarecer dúvidas.
Maior engajamento dos professores nos aspectos pedagógicos e alunos mais participativos
Os professores precisam participar.
Precisa rever a funcionalidade dos pareces atribuídos aos alunos, precisando ser mais
objetivos.
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Meu primeiro ano de PEI tentei fazer o meu melhor ,mas sei que tenho muito a aprender e
melhorar sempre.
Intensificar as tutorias.
Participação total dos alunos. Com o distanciamento alguns alunos nao retornaram as
mensagens. Esse foi o motivo da nao participacao de todos. Mas que agira no final,
conseguimos resgatar um grupo.
É um dar e receber, alunos e professores precisam ter o mesmo propósito.
Melhor direcionsmento dos assuntos a serem trabalhados
Criar uma forma de registro unica e online
.
Adaptar os registros. Físico e on line.
Maior direcionamento para questões acadêmicas
Aluno precisa enxergar o tutor como um parceiro no desenvolvimento do seu PV.
Criar um horário fixo para tutoria.

IV - PROPOSTA CURRICULAR
13- Você utilizou diferentes recursos tecnológicos para desenvolver as atividades escolares
não presenciais? Quais?
Sempre apoiando os professores para realizarem com eficiência seu trabalho pedagógico.
Sim. Gamificação com ppt e forms, flipart, slides, apps, videos etc.
Google Classroom para as atividades e Google Meet para os plantões de aula.
7
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Sim. Indicações de livros em PDF, atividades em formulário, vídeos e app de bate papo.
Sim. Computadores, celulares, Canal de TV. Atividades envolvendo gravação de vídeos,
Lives e Plataforma disponibilizada pela Secretaria da Educação.
Sim. Gravação de vídeos para complementar a explicação das atividades.
Sim. Vídeos, videoula, músicas etc.
Sim
Sim, recursos como POdcast, vídeos, jogos, lives...
Google Meet, Google classroom, PowerPoint, Excell, YouTube, Moviemaker, Atube, app
CMSP, Freepik, Google drive, WhatsApp, Facebook, Instagram.
Sim. Videos, entrevistas , apresentações, aulas do CMSP, diálogo.
Sim, Google Meet, Google Classroom, Formulários Google e Office, Drive e One Drive,
Youtube, outros.
PowerPoint, Videoaulas, Aplicativo para construção de gráficos.
Google Meet; Apresentações no PPT; Videoaulas e documentários; Quiz online para
correção do simulado; Feedback online para os alunos no Classroom.

8
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19- Qual foi a sua maior dificuldade no período de distanciamento social?
Adaptação ao trabalho remoto e a questões social financeira de muitos alunos. Adaptação
das famílias ao ensino remoto.
A ausência de alunos nos plantões de aula e o próprio distanciamento.
Adaptação às aulas não presenciais
Lidar com a tecnologia.
Nosso maior inimigo foi o psicológico abalado, devido aos problemas desencadeados pela
pandemia.
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Período de adaptação.
Quando voltei de licença, já estava acontecendo o ensino remoto e tive que aprender tudo
muito rápido. Mas consegui.
Passar mais equações de física
Foi tranquilo
Pessoal.
Comunicação direta.
A comunicação a distância.
Conciliar vida pessoal e profissional estando dentro de casa.
Organizar meu horário de trabalho.

13

São Pau

lo

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

G

25- Deixe uma mensagem ou comentário.
Compromisso em estar sempre melhorando os espaços da escola: estacionamento, espaços
dos jardins, limpeza e organização do fundo da escola (área verde); O prédio sempre limpo e
organizado durante todo período de trabalho remoto. Engajamento da equipe gestora
sempre com seus professores, alunos, funcionários e comunidade.
Com o pouco que recebemos ainda fazemos muito.
Que 2021 seja um ano mais leve para todos nós, que tenha uma solução para o momento de
pandemia que vivemos, que tenha menos política e mais amor ao próximo.

11
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Gratidão por todo apoio e compreensão. Que possamos ser melhores a cada dia! Feliz Natal
e próspero Ano Novo!
Foi muito gratificante o reconhecimento dos pais pelo trabalho desenvolvido. "Que magia
deste tempo de festas e alegrias possa despertar o amor, a bondade, a boa vontade e a
esperança em todos os corações. Somente esses valores positivos podem contribuir para que
a paz se concretize e o sonho de um mundo melhor se realize. " Feliz Natal e Próspe ro Ano
Novo Eliana Dominici
Que o ano de 2021 seja mais leve para todos nós! 🙏🏼
Só tenho a agradecer a cada um me orientou. Estou muito grato em trabalhar na escola. Que
2021 seja muito melhor para todos que Deus os abençoe graciosamente a cada um e suas
famílias. Boas festas a todos.
Desejo que a escola continue atuando de forma assertiva.
Boas festas a todos.
Gradativamente a escola muda seu espaço físico de forma positiva e acolhedora desejo que
os frutos desse trabalho e compromentimento fortaleçam todos da equipe.
Apesar das dificuldades que o trabalho remoto nos impôs acredito sim, que com insistência
e dedicação, este trabalho pode dar resultado. O aluno que tem foco pode, mesmo online,
ter uma aprendizagem satisfatória. O professor continua tendo um papel importante nesse
processo. Fernando

12
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I – INFRAESTRUTURA

Positivamente: Grande espaço, mas já negativamente não acho que exista esse tipo d e
problema.
Positivo: Quadra grande, não falta espaço na cantina. Negativos: Alguns lugares em específico
como algumas paredes e cantos estão rachados.
Positivamente o que se destaca é fato de termos quadra com bancada e sala de informática,
ja negativamente pra mim é o curto espaço que é o refeitório.
Positivamente,a escola é grande,acho que deveria ter mais árvores
Positivo e a qudra e a sala de video negativamente sao os banheiros pois alguns alunos nao
tem o devido cuidado
Eu acho q poderia ser mais coberta a escola com mais sombras esse é um dos pontos
negativos q eu acho quando chove ficamos todos ali no pátio que não é muito grande pontos
positivos temos uma biblioteca cm muitos livros legais que geralmente não tem em outras
escola
Positivamente: a escola é grande e espaçosa. Negativamente: faltam lugares com sombra
para os alunos.
Não sei, fiquei pouco tempo na escola e já entrou a pandemia.
Positivo: tamanho da escolas, das salas, do pátio, etc. Negativo: não tem tanto acesso a
alunos com deficiência (rampas), posição dos banheiros, etc.
Sinceramente eu acho que todo o ambiente se destaca positivamente.
Não sei dizer.
Seu espaço
nao tem muitos interativas na escola
não tem muitos computadores
O espaço é ótimo, as salas são boas com uma quantidade boa de alunos, só falta investimento
do estado para que a escola possa ter mais aulas de informática, Química e biologia, e que as
aulas em épocas de calor não sejam insuportáveis.
Positivamente a boa convivência escolar, negativamente não sei.
O jardim montado e a biblioteca .
Acho que poderia ter mais espaço no pátio pra jogar vôlei alem da quadra pra ninguém levar
bolada na cara enquanto almoça só.

13
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O espaço da quadra é muito bom, tem bastante espaço pra praticar esportes e atividades
fisicas. O espaço das salas é ruim demais, nao tem muita ventilação no ambiente.
Positivamente- a entrega dos profissionais Negativamente- falta de verba e alunos
desinteressados
Educação, falta de argumentos
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10- O que pode ser melhorado na Tutoria?
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Nada
Acho que nada, pois todos fazem de tudo um pouco para ajudar seus respectivos alunos.
Atenção com o tutorando.
minha tutoria era ótima
Nada as tutorias foram otimas
Não sei o meu tutor é o Fernando ele me deixa muito a vontade para conversar é uma
conversa bacana
Acho que os alunos deveriam participar mais.
Nada, está bom do jeito que está.
Não vejo nada que deva ser melhorado.
Na tutoria da Malu, nada.
não sei
Toda semana entrar em contato
Não sei
Nada a melhorar, a tutoria é excelente
Na minha opinião está otimo
Não sei
A atenção da tutora que nao tem muito
Ter mais
Tudo é excelente
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III – RESULTADOS
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IV - PROPOSTA CURRICULAR

21

São Pau

lo

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

G

19

Assinado com senha por SILENE GOMES DA SILVA - Diretor de Escola / 042500/SUM - 22/07/2021 às 08:14:34.
Documento Nº: 21298823-5524 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=21298823-5524

SEDUCDCI2021181283A

V - CLIMA ORGANIZACIONAL
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21- Qual foi a sua maior dificuldade no período de distanciamento social?
Em aprender coisas novas
Tentar conciliar a rotina da escola com as tarefas que faço em casa.
Focar nas atividades.
Conseguir manter o foco
as aulas online
Acessar o Google meet pois ele deu erro em meus dois smartphones
As aulas online pois nao é a mesma coisa de estar na escola com os professores ali cm você
Com certeza foi a saúde mental, muitos dias eu nem conseguia sair da cama.
A falta de convivência com as pessoas.
Ficar longe dos amigos, não ter o mesmo foco nas aulas do que presencial, foi um período de
sobrecarga com relação as atividades.
Participar dos plantões devido ao fato de ser algo muito maçante.
Entender os conteúdos
Acordar e ja ligar o computador para entrar nos plantões.
me concentrar e entender a materia
Ter um pouco de dificuldade na hora de fazer as atividades
Tudo
Aprender algum conteúdo, tive que virar a noite pra conseguir entender realmente algumas
matérias
A minha maior dificuldade não está relacionado a escola diretamente.
Manter o interesse em tentar aprender
O aprofundamento nos estudos
Entender a matéria
Muitos
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Avaliação dos Funcionários

I – INFRAESTRUTURA

3- O que mais se destaca positiva e negativamente no espaço físico da escola? Positivamente
tem um espaço amplo de grande utilização
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Está sendo feita todas as recomendações orientado pela SEDUC, sendo que nos falta recurso
para ampliar as melhorias.
Positivamente sempre damos um jeito pra tornar tudo possível. Negativamente as vezes nos
damos conta de que, o que mais queremos é ver tudo acontecer conforme planejamos e nem
sempre a fácil ver que não deu certo.Visto que ainda há limites que não podemos ultrapassar.
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II - DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Nada a declarar
por estarmos passando por uma pandemia, acredito que tem sido feito dentro do esperado
O ambiente Escolar, se tornou bem agradável de uns anos pra cá. Contando com a
participação de todos.
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7- Aponte aspectos de melhoria
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10- Aponte aspectos de melhoria
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Nada a declarar
tem acontecido dentro do esperado por estarmos passando por uma pandemia
Os alunos podem contar com o apoio necessário.
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III – RESULTADOS

IV – ADMINISTRATIVO
13- Você utilizou diferentes recursos tecnológicos para desenvolver as atividades não
presenciais? Quais?
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Sim
sim, celular e notebook
Sim, e-mail whatsapp
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V - CLIMA ORGANIZACIONAL
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19- Qual foi a sua maior dificuldade no período de distanciamento social?
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Ver a escola vazia
o controle emocional
Recursos tecnológicos.
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VI-DIMENSÃO FINANCEIRA

27

Assinado com senha por SILENE GOMES DA SILVA - Diretor de Escola / 042500/SUM - 22/07/2021 às 08:14:34.
Documento Nº: 21298823-5524 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=21298823-5524

SEDUCDCI2021181283A

25- O que precisa ser melhorado no ATENDIMENTO À COMUNIDADE em 2021?
o atendimento tem acontecido da melhor maneira possível.
Recursos tecnológico, pois ainda existem famílias sem.
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Avaliação dos Pais/Mães/Responsáveis
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20-PONTOS FORTES - infraestrutura e conservação da escola
ORGANIZAÇÃO
SALA DE AULA. SALA DE PROJEÇÃO OU LEITURA. A FORMA DOS PROFESSORES ENSINAREM.
BEM CARACTERIZADA E CONSERVADA
A ESCOLA É MUITO BOA, TEM UM ESPAÇO BOM!
ENSINO INTEGRAL
ACHO QUE A ESCOLA ESTÁ EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Atividades e grupo
APRENDIZAGEM.
A ESCOLA ESTÁ EM BOM ESTADO.
A INFRAESTRUTURA PARA MIM NÃO PRECISA MELHORAR.
ATENÇÃO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, HORÁRIOS, UNIFORME, COMUNICAÇÃO COM OS
PAIS.
MUITO BEM ESTRUTURADA. ORGANIZADA. PESSOAL MUITO BEM INFORMADO E DISPOSTO
A AJUDAR.
O ACOMPANHAMENTO COM ELES, SEMPRE PRONTO A AJUDAR QUANDO PRECISA.
ORGANIZAÇÃO. EDUCAÇÃO.
33
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19-Quanto a organização (recados, entrada e saída dos alunos, eventos e promoções
realizadas pela escola) ... SUGESTÕES
GOSTEI DO QUE TIVE OPORTUNIDADE DE VER.
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SEMPRE LIMPA. BEM CONSERVADA.
SEGURANÇA
20.1-O QUE PRECISA MELHORAR - infraestrutura e conservação da escola
AR CONDICIONADO NAS SALAS.
NADA
ESTÁ BEM ASSIM.
AS CARTEIRAS, OS BANHEIROS.
20.2-SUGESTÕES - infraestrutura e conservação da escola
SABEMOS QUE NÃO DEPENDE DA ESCOLA, MAS O QUE É OFERECIDO JÁ É O SUFICIENTE PARA
UM BOM ENSINO.
21-PONTOS FORTES - Gestão Educacional e Pedagógica (Ensino e Aprendizagem)
PRIMEIRO POR SER UMA ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREÇÃO E PROFESSORES SEMPRE
COMPROMETIDOS COM OS ALUNOS. ESTOU MUITO SATISFEITA COM A ESCOLA. CONFESSO
QUE FIQUEI UM POUCO PREOCUPADA QUANDO MEU FILHO MUDOU PARA ESSA ESCOLA,
POIS ELE VINHA DE UMA ÓTIMA ESCOLA, MAS COM CERTEZA VOCÊS ESTÃO SUPERANDO
MINHAS EXPECTATIVAS.
CANAL ABERTO COM OS ALUNOS.
OS PROFESSORES, A DIREÇÃO E A FORMA DE ORGANIZAÇÃO.
BOM COMPROMETIMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AO ALUNO
BONS PROFESSORES EMPENHADOS EM ENSINAR OS ALUNOS.
OS PROFESSORES MUITO BONS!
O PROJETO DE VIDA: AS ATIVIDADES REALIZADAS EM CLASSES.
O ENSINO
MUITO BOA AS ATIVIDADES, OS PORJETOS DE VIDA ÓTIMO.
ENTRADA SEMPRE COM SEGURANÇA.
COBRANÇA DE BOM DESEMPENHO DO ALUNO E TODOS OS FUNCIONÁRIOS SE ENVOLVEM,
APOIAM, OUVE PAIS E ALUNOS.
ÓTIMO.
ATENÇÃO AOS SEUS ALUNOS.
O ENSINO INTEGRAL

21.2-SUGESTÕES - Gestão Educacional e Pedagógica (Ensino e Aprendizagem)
FAZER TIPO UM SIMULADO COM A CLASSE DAS MATÉRIAS MAIS USADAS NA PROVA DO
ENEM.
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21.1-O QUE PRECISA MELHORAR - Gestão Educacional e Pedagógica (Ensino e Aprendizagem)
MAIS MATÉRIAS QUE CAEM NO ENEM, MAIS EXERCÍCIOS E LEITURA.
NADA
BOM SATISFEITO COM TODOS PROJETOS DA ESCOLA.
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23-Sugestões para a melhoria da participação dos pais/mães/responsáveis na escola
ACHO QUE SERIA UMA ALTERNATIVA FAZER AS REUNIÕES EM HORÁRIOS DIFERENTES, POIS
ESSE HORÁRIO ALGUNS PAIS NUNCA CONSEGUEM VIR ÀS REUNIÕES.
MAIS GRUPOS ENVOLVENDO OS PAIS. ALGUMA ELETIVA QUE OS PAIS PUDESSEM
PARTICIPAR.
PALESTRAS, ENSAIOS SERIA UMA BOM INCENTIVO, TEATRO E ETC.
O HORÁRIO DAS REUNIÕES, ACHO QUE NO SÁBADO FICARIA MELHOR PARA A MAIORIA DOS
PAIS.
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2) BOLETINS COMPLETOS DO IDESP DE 2018,2019 E 2020 / SAEB 2019
2018

1

In: <http://saresp.fde.sp.gov.br/>.Acesso em: 18 jun. 2021.
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Os boletins do SARESP1 trazem as informações de cada escola individualmente e tem o objetivo
de apoiar o acompanhamento do trabalho pedagógico e fornecer subsídios aos projetos e ações
de recuperação e aprofundamento das escolas.
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2019

SAEBi
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um processo de avaliação em larga escala,
realizado periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).
O Saeb oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas
com base em evidências, permitindo que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade
da educação praticada no país.
Por meio de testes cognitivos e questionários, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem
demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados. Esses níveis estão descritos e organizados
de modo crescente em Escalas de Proficiência de Língua Portuguesa e Matemática para cada
uma das etapas avaliadas.
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Os resultados de aprendizagem dos estudantes apurados no Saeb, juntamente com as taxas de
aprovação, reprovação e abandono, verificadas por meio do Censo Escolar, compõem o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
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COMPARAÇÃO DE METAS E RESULTADOS
ESCOLA LUIZ CAMPO
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
Série1

Meta 2018

IDESP 2018

Meta 2019

IDESP 2019

Meta 2020

1

3,7

3,81

3,24

3,81

Observando os resultados, em 2020 a escola obteve um significativo avanço em relação à 2019.
Promovidos
Retidos
Evadidos
Transferidos Reclassificados
2018
94,5%
2,36%
3,14%
51,3%
1,57%
2019
96,6%
0%
1,66%
41,1%
1,66%
2020
96,5%
2%
0%
20,49%
1,5%
Observa-se redução de alunos transferidos e reclassificados (2019 – 2020), aumento de alunos
retidos (2019 – 2020) e mesma proporção de promoção de 2019 – 2020.
Em 2018 O IDESP foi 3,70 (meta 1,0). Em 2019, a UE não atingiu a meta esperada, 3,81.

3) LISTA DOS ALUNOS RETIDOS
3.1) LISTA DE ALUNOS RETIDOS
Mauricio Moreno Lopes – 1ª série B
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O acompanhamento da execução das ações previstas nos prazos definidos no MMR permitiu
aperfeiçoar estratégias, consolidar relatórios periódicos com os resultados obtidos; apoiar a
análise e avaliação da evolução dos resultados parciais e metas; analisar, avaliar e recomendar
ações de revisão das estratégias comuns que propiciaram melhorias ao longo do ano. Tivemos
o acompanhamento da Diretoria Regional de Ensino, através da Supervisão e PCNP checando
em conjunto as ações de melhorias, verificando e apoiando nossa escola nas tratativas
administrativas e no planejamento pedagógico e acompanhando a introdução das ações de
melhorias acordados durante as visitas de acompanhamento. O ciclo anual se encerrou com a
análise completa dos resultados alcançados pela unidade, das estratégias utilizadas, das
iniciativas que foram bem-sucedidas e também das ações que não propiciaram os benefícios
previstos. Os resultados apresentados divergem dos resultados que obtivemos no MMR, pois os
resultados da AAP demonstravam avanços no repertório de aprendizagem. Mesmo não
atingindo a meta, a Escola Luiz Campo realizou um bom trabalho.
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Cauã Alexsandro da Silva Almeida - 2ª série C
João Victor Marcellino Leite - 2ª série C
Julia Mendes Oliveira dos Santos - 3ª série B
3.2 – PLANO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DA VIDA ESCOLAR DESSES ALUNOS
PELA EQUIPE GESTORA E SECRETARIA DA ESCOLA
Ações

Acompanhamento da Vida
Escolar do Aluno

Responsável pela ação

Informar os docentes

Disponibilizar aos
professores relação de
alunos(as) que foram
reprovados e o relatório das
dificuldades referente ao ano
anterior, subsidiando-os.

Direção, Equipe Pedagógica e
Secretaria

Acolher os alunos

Realizar o acolhimento dos
estudantes promovendo o
bem-estar deles no ambiente
escolar
Descrever, analisar e buscar
as fragilidades de
aprendizagem apresentadas
para que não desestimule os
alunos.
Oportunizar momentos de
formação continuada,
trabalhando os descritores e
atividades relacionadas às
defasagens dos alunos.
Verificar e acompanhar o
diário on-line do professor.
Informar à família as faltas
dos alunos.
Conscientizar os estudantes
sobre a importância da
frequência regular,
apresentando direitos e
deveres legalmente
constituídos, buscando
compreender os motivos das
faltas.
Solicitar aos docentes que
informem os nomes do(as)
alunos(as) que apresentam
faltas consecutivas, para que
seja realizado o contato com
os responsáveis

Direção e secretaria

Formar os professores

Monitorar as presenças e
ausências

Conscientizar os estudantes

Acompanhamento das faltas
e notas

Direção, Coordenação e
Professores

Direção e Coordenação

Direção e Secretaria

Direção, equipe pedagógica,
docentes e agentes
educacionais

Equipe pedagógica e direção
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Encaminha casos omisso da
família aos órgãos
competentes (Conselho
Tutela e/ou Vara da Infância
e da Juventude

Entrar em contato com as
famílias através de
WhatsApp, e-mail ou
telefone para orientá-los
sobre a obrigatoriedade e
importância da frequência
regular.
Após contato com a família,
se não houver retorno,
encaminhar os casos omissos
aos órgãos competentes.
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Direção e Secretaria.

Direção

4) LISTA DE ALUNOS PROMOVIDOS PARCIALMENTE
Não se aplica
4.1 - PLANO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DA VIDA ESCOLAR DESSES ALUNOS PELA
DIREÇÃO DA ESCOLA E PELA SECRETARIA DA UNIDADE
Não se aplica

5) COMPOSIÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL
I – Coordenador Geral: Fellipe Kaupa Largura
II - Vice-Coordenador Geral: Maria Eduarda de Nez Fornazze
III - 1ª Coordenadora Financeira: Lourdes Gabrielle Ribeiro Macedo
IV - 2ª Coordenadora Financeira: Deborah Cristina Dias Ramos
V - 1ª Coordenadora de Eventos: Ana Luiza Rodrigues dos Santos
VI - 2ª Coordenadora de Eventos: Yasmin Alves dos Santos
VII - 1ª Coordenadora de Comunicação: Paloma Moraes de Paula
VIII - 2ª Coordenadora de Comunicação: Clarissa Ferreira Dias Correa
IV - 1ª Coordenadora de esportes: Lara D’amario de Caldas
X - 2º Coordenador de esportes: Andrey Yuri dos Santos Amorim
XI - 1º Coordenador Cultural: Manuela Bernardes Santucci

XIII -1ª Coordenadora de Relações Sociais CMSP e Conviva: Hadassa Peixoto Nunes
XIV - 2ª Coordenadora de Relações Sociais CMSP e Conviva: Maria Eduarda A. do Nascimento
Início da Gestão: 27/05/2021
Fim da Gestão: 27/05/2022
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XII - 2ª Coordenadora Cultural: Luiza Helena Carvalho da Cruz
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6) COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA

7) PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2021
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PROJETO – 2021
TÍTULO: MOSTRA CULTURAL E.E.E.M.T.I. LUIZ CAMPO DALL’ORTO SOBRINHO
Autores: Eliana Cristo de Oliveira, Fernando Cesar Cardoso e Mayckonn Rodrigo Coutinho
Rosa.
Responsáveis: Área de Ciências Humanas: Eliana Cristo de Oliveira, Fernando Cesar Cardoso
e Mayckonn Rodrigo Coutinho Rosa.
Corresponsáveis: Área de Linguagens: Ana Beatriz, Ivone, Josimar, Lederson e Suzana.
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA:
A história brasileira possui grande influência da cultura africana e indígena.
A população negra, cuja origem em nosso território está relacionada a um triste
período de nossa história – a escravidão – tem contribuído grandemente com a formação de
nossa identidade cultural, fazendo necessário que sua participação seja sempre lembrada por
toda sociedade. Historicamente, nosso país sempre foi dominado por uma elite branca que,
entre outros pontos, manteve uma postura permissiva diante da discriminação racial que
atinge uma parcela significativa de nossa sociedade ainda nos tempos atuais. Nesse aspecto,
ao observar os dados que apontam o abismo social entre brancos e negros, constata-se a
necessidade de políticas específicas que possam, de certa forma, reverter, ou ao menos
neutralizar, o atual quadro.
Assim como a população negra, os indígenas também contribuíram para a formação
do povo brasileiro. Foram os primeiros habitantes de nosso território e sofreram inúmeras
formas de violência a partir da chegada dos europeus, sendo escravizados e tendo suas
crenças e tradições quase que totalmente devastadas.
Considerando a diversidade cultural presente em nosso território foi promulgada a lei
10639/03, que trata sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando
a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira.
É neste sentido que a educação deve ter por princípio a promoção da ética, voltada
para o respeito e convívio harmônico com a diversidade, partindo de temáticas significativas,
que possam propiciar condições para que os estudantes desenvolvam sua capacidade crítica,
tomando consciência de nossas próprias raízes históricas e sociológicas, possibilitando a
construção de uma identidade cultural que valorize nossa matriz africana e indígena,
reconhecendo o preconceito e o racismo como formas de violência.
Em meio a realidade de valores que estamos inseridos, faz-se necessário repensarmos
nossas ações diante das atitudes de desrespeito que sofrem aqueles que foram
historicamente discriminados e que hoje ocupam as camadas mais baixas de nossa sociedade.
Por vez, nota-se a necessidade de um trabalho constante em todas as séries do Ensino Médio,
que possa proporcionar debates, momentos de reflexão e valorização da diversidade,
compreendendo sua importância para o diálogo e a convivência harmônica com a
diversidade.
OBJETIVO GERAL: Valorizar a Cultura Afro-Brasileira e Indígena na escola e fora dela,
promovendo a reflexão e o resgate da identidade do povo brasileiro.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Despertar o prazer da leitura;
● Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de análise;
● Formar para cidadania;
● Desenvolver a competência leitora e escritora;
● Construir conhecimentos sobre as tradições, crenças e maneiras de vestir-se;
● Refletir sobre o papel do indígena e do negro na construção da cultura e da população
brasileira;
● Fortalecer o empoderamento negro.
PÚBLICO ALVO: Estudantes das 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
● Aulas expositivas contextualizando os temas;
● Leituras compartilhadas com discussão oral;
● Leituras individuais com fichamento e síntese;
● Produção textual (textos dissertativo-argumentativo);
● Atividades de interpretação e debate em duplas/grupos;
● Interpretação e análise de obras de arte com referências culturais afro-brasileiras e
indígenas;
● Exposição de ideias;
● Exposição de trabalhos produzidos pelos alunos;
● Pesquisa de campo;
● Quantificação de dados e produção de gráficos;
● Pesquisas bibliográficas.

RECURSOS:
● Kit Multimídia;
● Sala de multimídia;
● Sala de vídeo;
● Sala de informática;
● Sala de leitura;
● Obras literárias disponibilizadas em PDF;
● Kit YouTuber;
● Materiais do aluno (caderno, canetas, lápis, etc.).
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PROJETO - 2021
TÍTULO: O Pescador
AUTOR(es)(as): Jean Soares da Silva, Mayckonn Rodrigo Coutinho Rosa, Lederson Brianezi e
Maria Luiza M. Fernandes
CORRESPONSÁVEL: Todos os Professores da BNCC.
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OBJETIVO GERAL: Refletir sobre o Projeto de Vida, como algo palpável, algo atingível,
promovendo atividades que levem aos estudantes a compreender que a realização de sonhos
tem uma relação direta com dedicação, apoio de muitas pessoas, conhecimento adquirido e
planejamento entre o hoje e o amanhã.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Criar boas expectativas em relação ao futuro;
● Compreender que a elaboração de um Projeto de Vida deve considerar todos os
aspectos da sua formação, sendo fruto de uma análise consciente e individual;
● Agir a partir da convicção de que o processo de escolha e decisão sobre os diversos
âmbitos da vida são um ato de responsabilidade pessoal;
● Despertar para os seus sonhos, suas ambições e desejos, tendo mais clareza sobre
onde almejam chegar e que tipo de pessoa pretendem ser, referenciando-se nos
mecanismos necessários para chegar onde desejam;
● Conceber etapas e passos para a transformação dos seus sonhos em realidade;
● Compreender que seus sonhos podem se modificar na medida em que se
desenvolvem e experimentam novas dimensões da própria vida.
Público Alvo: Alunos de todas as séries do Ensino Médio da E.E.E.M.T.I. Luiz Campo Dall’Orto
Sobrinho.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
● Planejamento das Ações a serem executadas;
● Alinhamento das ações e direcionamento das responsabilidades;
● Planejamento das aulas e programação das ações a serem executadas;
● Produção das ondas em sala de aula;
● Produção dos peixes usando a técnica de origami;
● Montagem de painel por bimestre;
● Replicabilidade em ATPCG.
RECURSOS:
● Diário de Práticas e Vivências;
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: Ao lermos o livro Projeto Pessoal de Vida, de Dom Eduardo
Pinheiro, percebemos algumas fontes de reflexão. Nos indica que o projeto de vida é o nosso
segundo nascimento; uma decisão de vida tomada na liberdade a partir do que somos e
daquilo que queremos ser, e é formado de compromissos que nós mesmos determinamos e
assumimos, dentro da nossa consciência, visão, sensibilidade e oportunidades.
É a organização das escolhas que fazemos para poder viver intensamente: os valores, os
princípios, as metas, na busca constante e incansável de responder ao qe queremos ser e
fazer na vida. Assim é aquele segredo unificador que possibilita ao aluno pronunciar-se dentro
de um mundo de variados estímulos e respostas.
Isso não quer dizer que cada adolescente deverá saber o que irá acontecer ao longo de toda
sua existência. Significa ter a capacidade de prefigurar suas potencialidades. Sem contudo,
apenas fantasiar e sonhar a respeito do futuro. Ter um projeto de vida é saber aonde se quer
chegar, com uma certa precisão; é saber o que precisa ser feito para chegar lá, o quanto de
sacrifício e de condições será necessário para isso, e, sobretudo, ter a noção de quanto
tempo, das etapas, esforço e recursos serão necessários para se atingir esse projeto. O
projeto de vida não é uma coisa que se muda todos os dias: ele tem que ser constante.
Assim sendo, se faz necessário um projeto que articule teoria e prática, e propusemos para
isso o estudo da figura icônica do pescador devido a sua simplicidade e da força de vontade
que estas pessoas apresentam em seu cotidiano de aprenderem desde de cedo a SER no
FAZER, ou seja, aprendem na prática a lutar por suas metas.
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● Anúncios de mercados para recortes;
● Tesouras;
● Cola branca;
● Papel cartão;
● Papel sulfite azul;
● Papel origami;
● Fita crepe;
● Papel kraft;
● Tintas amarela, vermelha, laranja, azul, verde e preta;
● Pincéis;
● Recursos audiovisuais;
● Google Docs;
● Google Classroom;
● Google Hangout.
CRONOGRAMA:
Fevereiro
ATPC-PV: Planejamento;
Março e Abril
Atividade no Classroom: vídeo: Bumba meu Peixe, leitura do Poema “Barco de Papel - Manoel
de Andrade” e escrita de texto relacionando o Projeto de Vida de cada um a partir do
questionário respondido, vídeo e poema lido;
Música “Como uma Onda - Lulu Santos”, produção de uma releitura da música com base no
projeto de vida do aluno e solicitar que tragam os anúncios de mercados;
Produção das ondas com os alunos;
Maio
Produção dos barquinhos;
Produção do Painel do Pescador;
Replicabilidade/Formação no ATPCG;
Junho
Produção dos peixes de origami e culminância;
AVALIAÇÃO: O projeto será monitorado durante todo o decorrer do semestre, pelos
Professores de Projeto de Vida e a avaliação será feita através do desenvolvimento das
habilidades prescritas e na entrega das atividades propostas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E WEBGRÁFICAS:
SILVA, Eduardo Pinheiro da.Projeto pessoal de vida. / Dom Eduardo Pinheiro da Silva. 2ª
edição. Brasília: Cisbrasil-CIB, 2009.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Plano de Ação das Escolas de Ensino Integral.
São Paulo, 2012.

Material do Educador - Aulas de Projeto de Vida. ICE - Instituto de Corresponsabilidade da
Educação. 1ª Edição - 2016.
Os demais projetos estão em revisão.
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NORMAS E REGRAS DA ABNT Disponível em: < https://posgraduando.com/como-elaborarum-projeto-de-pesquisa/ referencias > Acesso em: 20 fev. 2020.

56

São Pau

lo

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

G

8) PREVISÃO DE FÉRIAS DA EQUIPE GESTORA E FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIOS

ESCALA DE FÉRIAS
(Total 30 dias)
Parcela 1

Parcela 2

Silene Gomes Da Silva
RG 32.866.839-4
Cargo/Função: Diretora

04/01/2021 a 18/01/2021

16/07/2021 a 30/07/2021

Jean Soares da Silva
RG 27.751.621-3
Cargo/Função: Vice-diretor

03/03/2021 a 17/03/2021

18/08/2021 a 31/08/2021

Maria Cristina de Jesus
RG 18.053.478-6
Cargo/Função: GOE

10/05/2021 a 24/05/2021

08/09/2021 a 22/09/2021

Emilly Aimee Machado
RG: 47.118.850-5
Cargo/Função: AOE

04/01/2021 a 18/01/2021

06/07/2021 a 20/07/2021

Josiane da Silva Dias
RG:9.135.632-X
Cargo/Função:AOE

12/04/2021 a 26/04/2021

02/08/2021 a 16/08/2021
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9) ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO
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10) COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA APM
Em Elaboração

11) QUADRO ESCOLAR (DO ANO LETIVO EM CURSO)
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De acordo com a RESOLUÇÃO SEDUC 85, de 19-11-2020
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12) MATRIZES CURRICULARES POR CURSO E SÉRIE/ANO HOMOLOGADOS
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13) QUADRO DE TURMAS DE ACD HOMOLOGADAS

14) QUADRO DE TURMAS DE ESPANHOL HOMOLOGADOS
NAÕ SE APLICA

15) QUADRO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AS CLASSES DO PERÍODO
NOTURNO AUTORIZADAS, COM HORÁRIO E LISTA DOS ALUNOS DO SISTEMA
NÃO SE APLICA
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NÃO SE APLICA
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16) QUADRO DE TURMAS DE ENSINO RELIGIOSO HOMOLOGADAS
NÃO SE APLICA
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17) CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO EM CURSO HOMOLOGADO
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18) HORÁRIO ADMINISTRATIVO DO ANO EM CURSO HOMOLOGADO
FUNCIONÁRIOS

HORÁRIO DE TRABALHO

ALMOÇO

Silene Gomes Da Silva
RG 32.866.839-4
Cargo/Função: Diretora

De segunda a sexta-feira
7h às 16 horas

13h15 – 14h15

Jean Soares da Silva
RG 27.751.621-3
Cargo/Função: Vice-diretor

De segunda-feira a sexta-feira
7h às 16 horas

11h15 - 12h15

Barbara Larissa Bento Inoue
RG 45.855.550-2
Cargo/Função: PCG

De segunda-feira a sexta-feira
7h às 16 horas

11h15 às 12h15

Maria Cristina de Jesus
RG 18.053.478-6
Cargo/Função: GOE

De segunda-feira a sexta-feira
8h às 17 horas

13h15 – 14h15

Emilly Aimee Machado
RG 47.118.850-5
Cargo/Função: AOE

De segunda-feira a sexta-feira
7h às 16 horas

11h15 - 12h15

Josiane da Silva Dias
RG 9.135.632-X
Cargo/Função: AOE

segunda-feira a sexta-feira
7h às 16 horas

13h15 – 14h15

19) HORÁRIO DE TRABALHO DOS PROFESSORES COORDENADORES DA U.E E HORÁRIO
DAS ATPCS
Cargo / Função

Barbara Larissa Bento da Silva

Professor Coordenador Geral

Suzana Aparecida
Pereira
Eliana Dominici

Professor Coordenador
Área - Linguagens
Professor Coordenador
Área – CN e Matemática
Professor Coordenador
Área – Ciências Humanas

Alves

Fernando César Cardoso

Horário de
Trabalho
07h às 16h

de

07h às 16h

de

07h às 16h

de

07h às 16h

ATPC
14h às 15h30
Quarta-feira
09h15 às 09h45
Quarta-feira
10h45 às 11h30
Quinta-feira
13h45 às 12h30
Terça-feira
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20) CRONOGRAMA DE TRABALHO DO PROFESSOR COORDENADOR COM OS TEMAS A
SEREM DESENVOLVIDOS EM ATPCS, DIVIDIDOS POR SEMESTRE
INTRODUÇÃO
Este Plano de Trabalho do Coordenador se ancora na Resolução SE 75, de 20.01.2014, na
Resolução SE 22, de 14.02.2012, e alterações, validando o trabalho de planejamento e formação
do coordenador, dando parâmetros para que esse possa organizar a agenda formativa dos
ATPCs. O cronograma apresentado neste documento poderá sofrer alterações de acordo com
as necessidades da Unidade Escolar ao longo do ano letivo.

OBJETIVO GERAL
● Proporcionar momentos de coletividade, para reflexão e formação enquanto equipe,
desenvolvendo e repensando estratégias efetivas que auxilie na
formação do Jovem Protagonista, autônomo, solidário e competente, na manutenção
da Excelência Acadêmica e na orientação ao Projeto de Vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●
●
●
●

Realizar a formação continuada dos professores;
Socializar práticas e metodologias afirmativas que sejam de interesse do grupo e
contribuam para formação da equipe;
Avaliar, continuamente, as ações desenvolvidas na escola;
Refletir sobre a prática de ensino;
Organizar e discutir eventos, projetos e atividades coletivas;
Promover situações de diálogo e construção do respeito com o outro.

CRONOGRAMA ANUAL
CRONOGRAMA ANUAL – 2021

TEMÁRIO ATPCG
Professora Coordenadora Geral Bárbara Larissa Bento da Silva

FEVEREIRO
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O Plano Individual de Aprimoramento e Formação (PIAF);
A elaboração dos Guias de Aprendizagem;
O compartilhamento a partir da plataforma DRIVE;
Diretrizes do Programa Ensino Integral;
Plano de Tutoria;
A disciplina: Eletivas;
As Premissas do Programa Ensino Integral e o Mapa de Competências;

MARÇO
●
●
●
●
●
●
●
●

Planejamento 2019 (SARESP/IDESP 2018, Foco Aprendizagem, - retrospectiva
e perspectiva);
PAN: Plano de Ação de Nivelamento (1º SEMESTRE);
MMR (Ações Planejadas) – Causas raiz e Plano de Ação;
Construindo o Plano de Ação da Escola;
Programa de Ação;
Acompanhamento de Sala de Aula;
Modelo Pedagógico: Pedagogia da Presença – da solidão ao encontro (COSTA,
2001.);
Modelo Pedagógico: Projeto de Vida – A Importância do Projeto de Vida na
EEEMTI Luiz Campo Dall’Orto Sobrinho.

ABRIL
●
●
●
●
●

Modelo Pedagógico: Projeto de Vida – Projeto de Vida: Reflexão sobre atitudes
e valores relacionados aos sonhos;
Modelo Pedagógico: Projeto de Vida – A aula de Projeto de Vida para o Ensino
Médio;
A Avaliação Formativa – trabalhando com habilidades;
Modelo Pedagógico: Projeto de Vida – Monitoramento e Avaliação;
Conselho de Classe -estrutura e funcionalidade.

●
●
●
●
●
●
●

AAPs: resultados e análises;
A Avaliação Formativa – trabalhando com habilidades;
Modelo Pedagógico: Pedagogia da Presença – da solidão ao encontro
(COSTA, 2001.);
A Taxonomia de Bloom – O Domínio Cognitivo;
Adaptação Curricular – desenvolvendo habilidades;
MMR (Ações Corretivas): Indicadores de resultado;
Novo Ensino Médio.
JUNHO/JULHO
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Recuperação Contínua;
A Taxonomia de Bloom na avaliação de aprendizagem;
Mostra Cultural 2019 – Estudos sobre os indígenas e quilombolas;
Boas Práticas e replicabilidade;
Conselho de Classe – análise de resultados.

2º SEMESTRE
AGOSTO

3º BIMESTRE

●
●
●
●
●
●

AAPs: resultados e análises – Replanejamento
Avaliação Diagnóstica;
Novo Ensino Médio;
O Plano Individual de Aprimoramento e Formação (PIAF);
PAN: Plano de Ação de Nivelamento (2º SEMESTRE);
MMR (Ações Planejadas) – Causas raiz e Plano de Ação.
SETEMBRO

•

MMR (Ações Planejadas) – Causas raiz e Plano de Ação.
OUTUBRO

●
●
●
●

Modelo Pedagógico: Protagonismo Juvenil – adolescência educação e
participação democrática. (COSTA, 2006);
AAPs: resultados e análises;
SAEB – a Prova Brasil;
A indisciplina e a gestão de sala de aula;
MMR (Ações Corretivas): Indicadores de resultado;

NOVEMBRO
●
●
●

Modelo Pedagógico: Educação Interdimensional - Uma perspectiva para o
século XXI (COSTA, 2008);
Modelo Pedagógico: Educação Interdimensional – Você é mestre quando
aprende;
Adaptação Curricular – analisando resultados.
DEZEMBRO
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Boas Práticas e replicabilidade;
Modelo Pedagógico: Os 4 Pilares da Educação;
Compensação de Ausências;
O Conselho de Classe – participação e indicadores de rendimento;
Avaliação Escolar Anual.

TEMÁRIO ATPCA – CIÊNCIAS HUMANAS
Professor Coordenador de Área: Fernando Cesar Cardoso

1º SEMESTRE
FEVEREIRO

1º BIMESTRE

●
●
●
●
●

Orientações referentes à agenda semanal;
Formação sobre a elaboração dos Guias de Aprendizagem;
Educação inclusiva e anexo III;
Observação de sala de aula;
Análise dos resultados da avaliação diagnóstica.

MARÇO
●
●
●

Registro de boas práticas e replicabilidade;
Formação sobre trabalhar com projetos pedagógicos;
Ação do MMR – competências e habilidades;
ABRIL

●
●
●
●

Ação do MMR – avaliação formativa: trabalhando com habilidades;
Projeto Mostra Cultural – Pesquisa de campo;
Habilidades em defasagem no simulado do 1° bimestre;
Recuperação contínua.

●
●
●
●

Estratégias instrucionais;
Comportamento – como lidar com alguns dilemas das relações interpessoais;
Projeto Mostra Cultural – Estudo sobre as comunidades quilombolas e
indígenas.
Disposição ao autodesenvolvimento contínuo.
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JUNHO/JULHO
●
●
●

Habilidades em defasagem no simulado do 2° bimestre;
Projeto Mostra Cultural – Esquematização das atividades e elaboração do
cronograma;
Projeto Dia do Estudante – Definição das regras da gincana;

2º SEMESTRE

3° BIMESTRE

AGOSTO
●
●
●

Habilidades em defasagem no simulado do 2° bimestre;
Projeto Mostra Cultural – Alinhamento da parte artística;
Projeto Dia do Estudante – Avaliação;

SETEMBRO
●
●
●
●

Projeto Feira de Ciências - FeCiLC 2019;
Neurociência aplicada em sala de aula;
Projeto Mostra Cultural – Avaliação;
Habilidades em defasagem no simulado do 3° bimestre.

OUTUBRO

4º BIMESTRE

●
●
●

Avaliação – as melhores práticas para acompanhar a evolução de cada aluno;
A indisciplina e a gestão de sala de aula;
Avaliação como estratégia de mediação da aprendizagem.

NOVEMBRO
●
●
●

Maneiras de estimular o aprendizado;
Como incorporar as novas tecnologias e tendências na sala de aula;
Adaptação Curricular – analisando resultados.
DEZEMBRO
Compensação de ausências;
Balanço geral do ano letivo e análise dos resultados.
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TEMÁRIO ATPCA – CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
Professora Coordenadora Área: Eliana Dominici
1º SEMESTRE
FEVEREIRO
●
●
●
●
●
●
●

Agenda Semanal;
Currículo do Estado de São Paulo;
Matriz de referência para avaliação SARESP;
Guias de Aprendizagem;
Plano de aula;
Avaliação Diagnóstica;
Projetos e excursões da escola.

1º BIMESTRE

MARÇO
●
●
●
●
●
●
●
●

Inclusão, Adaptação Curricular e Anexo III;
O Plano Individual de Aprimoramento e Formação (PIAF);
Plano de Ação-MMR 2019;
Acompanhamento de sala de aula;
Registro e replicabilidade;
Elaboração de projetos - FeCiLC;
Nivelamento – agrupamentos;
Olimpíada Brasileira de Biologia.

ABRIL
●
●
●
●

Sequências Didáticas;
Acompanhamento de sala de aula;
Recuperação contínua;
Dia da matemática.

●
●
●
●
●
●

Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP;
Divulgação FeCiLC;
Olimpíada Brasileira de Astronomia;
Estratégias instrucionais;
Comportamento – como lidar com alguns dilemas das relações interpessoais;
MMR (Ações Corretivas): Indicadores de resultado.

JUNHO/JULHO
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Recuperação contínua;
Boas Práticas e replicabilidade;
Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP;
Competências e habilidades: SAEB, SARESP, ENEM.

2º SEMESTRE
AGOSTO

3º BIMESTRE

●
●
●

Revisão e alinhamentos dos Guias de Aprendizagem;
Projeto Mostra Cultural;
Plano Individual de Aprimoramento e Formação (PIAF).

SETEMBRO
●
●
●

Avaliação: As melhores práticas para acompanhar a evolução de cada aluno;
Neurociência aplicada em sala de aula;
Competências e habilidades: SAEB, SARESP, ENEM.

OUTUBRO

4º BIMESTRE

●
●
●

Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP;
A indisciplina e a gestão de sala de aula;
Avaliação como estratégia de mediação da aprendizagem.

NOVEMBRO
●
●

Maneiras de estimular o aprendizado;
Adaptação Curricular – análise de resultados.
DEZEMBRO
Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP;
Acompanhamento do desempenho e desenvolvimento dos alunos;
Boas Práticas e replicabilidade.
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TEMÁRIO ATPCA- LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TÉCNOLOGIAS
Professor Coordenador de Área: Suzana Aparecida Alves Pereira
1º SEMESTRE
FEVEREIRO
●
●
●
●
●

Orientações referentes à agenda semanal;
Estudo do Currículo do Estado de São Paulo;
Orientações para elaboração dos Guias de Aprendizagem;
Plano de aula;
Habilidades para Avaliação Diagnóstica.

MARÇO

1º BIMESTRE

●
●
●
●
●
●
●

Projeto de leitura;
Educação inclusiva e anexo III;
Plano Individual de Aprimoramento e Formação (PIAF);
Plano de Ação-MMR;
Nivelamento/Português;
Observação de sala de aula;
Análise dos resultados da Avaliação Diagnóstica.

ABRIL
●
●
●
●

Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado;
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro;
Sequências Didáticas;
Recuperação contínua.

●
●
●
●
●

Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP;
Estratégias instrucionais;
Avaliar: Muito mais do que atribuir uma nota;
Projeto Recital/Vozes Literárias;
Projeto de leitura.
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JUNHO/JULHO
●
●

Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP;
Boas Práticas e Replicabilidade.

2º SEMESTRE
AGOSTO

3º BIMESTRE

●
●
●

Plano Individual de Aprimoramento e Formação (PIAF);
Projeto de Leitura;
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.

SETEMBRO
●
●
●

O ensino socioemocional;
Avaliação: As melhores práticas para acompanhar a evolução de cada aluno;
Competências e habilidades: SAEB, SARESP, ENEM.

OUTUBRO
●

4º BIMESTRE

●
●

Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP; Projeto de
Leitura;
Avaliação como estratégia de mediação da aprendizagem;
Maneiras de estimular o aprendizado.

NOVEMBRO
●
●
●

Como incorporar as novas tecnologias e tendências na sala de aula;
Indisciplina em sala de aula;
Análise de habilidades desenvolvidas no Simulado e na AAP.

●
●
●
●

Acompanhamento do desempenho e desenvolvimento dos alunos;
Compensação de ausências;
Saúde emocional do professor;
Boas Práticas e Replicabilidade.
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23) COMPROVANTE DE OCUPAÇÃO LEGAL DA CANTINA ESCOLAR
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25)COMPROVANTE DA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS
CERTIFICADOS, COM INFORMAÇÕES DAS DATAS DE ÚLTIMA E PRÓXIMA LIMPEZA E/
OU MANUTENÇÃO.
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B) TODOS OS FILTROS DE BEBEDOUROS DA ESCOLA
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C) RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DE INCÊNDIO
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D) DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODA A UNIDADE ESCOLAR
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F) LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO
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26) PLANOS DE ENSINO POR COMPONENTE CURRICULAR
À Disposição da Supervisão de Ensino na Unidade Escolar.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Sumaré

Termo de Desentranhamento

Documento: SEDUC-DES-2021/208632 1º Volume
Responsável: Maria Solangela da Silva Denadai

Certifico que, nesta data, desentranhei deste documento SEDUC-EXP-2021
/320809-A a folha 87 correspondente ao documento SEDUC-DES-2021/208632-A.
Motivo: erro de modelo de documento.

Sumaré, 22 de julho de 2021.

SEDUCEXP2021320809A

Maria Solangela da Silva Denadai
Supervisor de Ensino
Sumaré

Classif. documental 006.01.10.004
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
LUIZ CAMPO DALL ORTO SOBRINHO

Expediente de atendimento

SEDUC-EXP-2021/304378

Data de Produção

07/07/2021

Interessado

EEEMTI Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho

Assunto

Plano de Retorno das Aulas Presenciaisagosto/2021
06/2021

Classif. documental

SEDUCEXP2021304378A

SILENE GOMES DA SILVA
Diretor de Escola
LUIZ CAMPO DALL ORTO SOBRINHO

006.01.10.004
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
LUIZ CAMPO DALL ORTO SOBRINHO
OFÍCIO
Número de Referência: 66/2021
Interessado: EEEMTI Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: Plano de Retorno das Aulas Presenciais- agosto/2021

A direção da EEEMTI Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho, no uso de suas atribuições, encaminha à
Supervisão de Ensino o Plano de Retorno das aulas presenciais para aprovação.
Desde já, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e renovamos nossos protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,

Sumaré, 07 de julho de 2021.

Classif. documental

006.01.10.003
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SILENE GOMES DA SILVA
Diretor de Escola
LUIZ CAMPO DALL ORTO SOBRINHO
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE SUMARÉ
EE. “LUIZ CAMPO DALL’ORTO SOBRINHO”
Rua Goianésia, nº. 299 – Bairro: Jardim Dall’Orto – Sumaré - SP - CEP. 13.178-030
Fone: (19) 3864-1020 / 3854-3855 – E-mail: e042500a@educacao.sp.gov.br

PLANO DE RETORNO AGOSTO/2021
AO ATENDIMENTO ESCOLAR HÍBRIDO (presencial/remoto)
Ano letivo: 2021

Identificação da Escola: LUIZ CAMPO DALL’ORTO SOBRINHO
Rede de Ensino: Estadual
Município: Sumaré
Data do retorno das atividades: 02/08/2021
1- Introdução
Considerando a legislação vigente e orientação da SEDUC/SP, a Direção da Escola LUIZ CAMPO
DALL’ORTO SOBRINHO encaminha o Plano de retomada gradual ao atendimento escolar para o ano
letivo de 2021.
O atendimento da Unidade Escolar poderá ser de até 100% dos alunos, porém, priorizaremos o
atendimento de 70% dos alunos presencialmente, respeitando a opção dos pais/responsáveis em
manter o filho em casa. Haverá, então, o atendimento na seguinte conformidade: 70% presencial e
30% on-line.

Nº
MATRICULADOS

70%
presencial

30% on-line

50%
da
capacidade
física

Capacidade
física

Capacidade
física

Capacidade
física
da
Sala/Total
de
matriculados

1ªA

30

21

9

22

50m2

41

73,17%

1ªB

28

20

8

22

50m2

41

68,29%

2ªA

25

18

7

22

49m2

40

62,5%

2ªB

23

17

6

22

46m2

38

60,52%

3ªA

26

19

7

22

49m2

40

65%

3ªB

26

19

7

22

49m2

40

65%

3ªC

20

14

6

22

46m2

38

52,63%

128

50

154

Pátio coberto: 236m2 – Capacidade Física: 196 , porém, com o espaçamento das mesas, atenderemos
98
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SÉRIE

SEDUCDCI2021169600A

INDICADORES DE ATENDIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE SUMARÉ
EE. “LUIZ CAMPO DALL’ORTO SOBRINHO”
Rua Goianésia, nº. 299 – Bairro: Jardim Dall’Orto – Sumaré - SP - CEP. 13.178-030
Fone: (19) 3864-1020 / 3854-3855 – E-mail: e042500a@educacao.sp.gov.br

Pátio descoberto: 150m2 – Capacidade Física: 125, porém, com a disposição de mesas pelo local,
atenderemos até 62 alunos.
Laboratório de Informática: 40m2 – Capacidade Física: 14 alunos + 1 professor
Laboratório de Física/Matemática: 41m2 – Capacidade Física: 34
Os professores ministrarão as aulas na Unidade Escolar, das 7h às 16 horas, presencialmente. As aulas
serão transmitidas via CMSP aos alunos que optaram pelo ensino remoto. Lembrando que a
transmissão não utiliza dados móveis, assim, os alunos devem logar no aplicativo e utilizar a
configuração VPN. Os dados são patrocinados apenas para uso do aplicativo CMSP e Google
Classroom dentro do aplicativo.
Para checarmos a quantidade de alunos que frequentarão a escola presencialmente, enviamos um
questionário aos pais. Seguem alguns dados:

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

A

A

A

A

A

Semana 2

B

B

B

B

B

Semana 3

A

A

A

A

A

Semana 4

B

B

B

B

B
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Semana
Semana 1

SEDUCDCI2021169600A

Após o início das aulas em agosto, de acordo com a fase encontrada, esse plano poderá sofrer
alterações. Caso haja aumento de óbitos e contaminações pela Covid-19, realizaremos o
revezamento dos alunos de acordo com os critérios designados pela SEDUC e Secretaria da Saúde,
atendendo os alunos em revezamento: 70% dos alunos que optaram em vir presencialmente serão
divididos em 2 grupos (35% grupo A e 35% grupo B, semanalmente atenderemos 100% dos alunos
com ensino híbrido). O Professor da escola ministrará a aula para os alunos presencialmente e a
transmitirá ao vivo para o grupo que está em casa, via CMSP.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Indicadores técnicos baseados nas notas técnicas conjuntas do Centro de Contingência do
Coronavírus e da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo:
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Breve descrição dos indicadores locais:
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Fonte de Consulta diária: consultar
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

o

site:

https://www.seade.gov.br/coronavirus/

e
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a) As aulas serão ministradas conforme a carga horária prevista ( 8 aulas por dia, 40 aulas por
semana). As aulas do Centro de Mídias será um apoio ao professor que, a seu critério e
conforme recomendação da SEDUC, poderá utilizá-las como complementares às suas aulas.

SEDUCDCI2021169600A

2- Indicadores Escolares:
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b) Equipe pedagógica responsável pelas atividades escolares:

Diretora
Vice-diretor

11/06/2021
AstraZeneca

03/09/2021

PCG

11/06/2021
AstraZeneca

03/09/2021

PCA Linguagens

03/06/2021
AstraZeneca

21/08/2021

Professor Língua
Portuguesa
Professora Inglês

11/06/2021
AstraZeneca

03/09/2021

14/04/2021
Coronavac
12/06/2021
Pfizer

12/05/2021

10/04/2021
Coronavac

05/05/2021

11/06/2021
AstraZeneca

03/09/2021

10/04/2021
Coronavac

05/05/2021

11/06/2021
AstraZeneca

03/09/2021

14/06/2021
Pfizer

06/09/2021

02/06/2021
AstraZeneca

25/08/2021

10/04/2021
Coronavac

05/05/2021

Professor Física

09/06/2021
AstraZeneca

01/09/2021

Professor
Química
Professor
Biologia
Intérprete
LIBRAS

01/06/2021
AstraZeneca

24/08/2021

12/06/2021
Pfizer
08/06/2021
Coronavac

06/09/2021

Lederson
Brianezi
Ana Beatriz
Renata Cristina
Gonçalves Rosa
Fernando Cesar
Cardoso
Eliana Cristo de
Oliveira
Mayckonn
Rodrigo
Coutinho Rosa
Eliana Dominici

Professor
Ed.
Física
Professora Arte
Professora Sala
de Leitura
PCA
Ciências
Humanas
Professora
História
Professor
Filosofia/Sociolo
gia
PCA
CN/Matemática
Maria
Luisa Professora
Massensini
da Matemática
Silva Fernandes
José
Maria Professor
Bagnaro
Matemática
Giovani
Aparecido
de
Souza
Henrique Tadeu
Pollastri Gimenes
Eliézer
Maria Barboza
Ribeiro

VACINA CONTRA A COVID – 19
VIVA O SUS!!! VIVA A CIÊNCIA!!!
1ª DOSE
2ª DOSE
11/06/2021
03/09/2021
AstraZeneca

GRUPO DE RISCO

x

x

06/09/2021

02/07/2021

x

x

x(Gestante)
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Silene Gomes da
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Maria Cristina de
Jesus
Josiane da Silva
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Emilly Aimee
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VACINA CONTRA A COVID – 19
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2ª DOSE
12/04/2021
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03/09/2021
11/03/2021
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GRUPO DE RISCO

c) Descrição das atividades de acolhimento aos alunos e comunidade escolar.
É muito importante que o acolhimento tenha um olhar cuidadoso e atento aos estudantes e
comunidade escolar, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.
A partir de rodas de conversas e atividades especificas, ouviremos alunos, professores e pais,
intensificando a escuta ativa e adequada, exercitando um olhar empático ao ouvir o Outro.
✓ Continuidade ao Projeto “Varal da Convivência”, esta ação tem como objetivo acolher nossos
professores com frases motivacionais;
✓ O trabalho será de orientação (Pedagogia da Presença) através do acolhimento com rodas
de conversas, foco nas habilidades socioemocionais, escuta ativa e no projeto de vida dos
alunos para potencializar a importância de estudar;
✓ Na primeira semana de aula teremos reunião com a Psicóloga - Psicologia Viva.
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a) Descrição das seguintes medidas:
− De higiene e sanitização dos ambientes;
✓ Limpeza – Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os
ambientes e equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras,

SEDUCDCI2021169600A

3- Medidas e protocolos de volta às aulas:
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✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

− Aferição de temperatura;
A temperatura será aferida na entrada do aluno, professor e funcionário através do
Termômetro Digital Infravermelho disponibilizado pela SEDUC, restringindo o acesso ao
estabelecimento e redirecionando para receber cuidados médicos caso esteja acima de
37,5ºC.
− De distanciamento nos diversos ambientes escolares (salas de aula, e demais espaços):
Distância segura – Manter a distância mínima entre pessoas de 1 metro em todos os
ambientes, internos e externos (sala de aula, sala de informática, pátio, refeitório,
banheiros, quadra e corredores).
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✓

SEDUCDCI2021169600A

✓

computadores, entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de áreas
comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento;
Higienização da lixeira e descarte do lixo – Efetuar a higienização das lixeiras e o descarte do
lixo frequentemente;
Lixeiras – Disponibilizar lixeira com tampa e dispositivo que permita a abertura e o
fechamento sem o uso das mãos (pedal) no banheiro dos professores e funcionários.
Disponibilizar lixeira sem tampa e que permita a colocação do lixo sem o uso das mãos na
lixeira na sala de aula, pátio e banheiros de uso dos alunos;
Manter portas abertas – Manter as portas e janelas abertas, evitando o toque nas maçanetas
e fechaduras;
Retirada de tapetes e carpetes – Evitaremos o uso de tapetes e carpetes, facilitando o
processo de higienização. Não sendo possível a retirada, reforçaremos a limpeza e
higienização deles;
Superfícies e objetos de contato frequente - Disponibilizaremos kits de limpeza aos
funcionários e os orientaremos para a higienização das superfícies e objetos de contato
frequente antes e após o seu uso, tais como mesas, computadores etc.;
Higienização de ambientes infectados – Em caso de confirmação de caso de COVID-19,
isolaremos os ambientes em que a pessoa infectada transitou até a sua higienização
completa;
Higienização das mesas e cadeiras – Higienizaremos as mesas, cadeiras e demais objetos
dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso (12h15 e 16 horas);
Periodicidade da higienização – Higienizaremos os banheiros, lavatórios e vestiários antes da
abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada quatro horas;
Flexibilidade de horários de alimentação – Sempre que possível, estenderemos o período de
funcionamento, com o objetivo de evitar aglomerações durante os horários de alimentação;
Caso seja necessário, o almoço será dividido em 2 momentos, assim atenderemos todos os
alunos com quantitativo reduzido.
Uso de máscaras – Exigir e monitorar o uso de máscaras, luvas e demais EPIs necessários para
funcionários responsáveis pelo preparo, manuseio e entrega dos alimentos e refeições;
Redução da presença de terceiros - Restringiremos visitas e acesso de terceiros à escola,
priorizando a realização de reuniões virtuais;
Distanciamento sentado – Manteremos distância mínima de 1 metro entre pessoas,
conforme orientação da SEDUC, alterando a disposição dos móveis ou alternando assentos
e demarcando lugares que devem ficar vazios.
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− De horários de funcionamento das atividades escolares:
Gestores e Funcionários: 7h – 16h (8 horas diárias – 1 hora de almoço)
Professores: 7h – 16h (8 horas diárias – 1 hora de almoço)
− Horários de entrada e de saída dos alunos e da circulação de pessoas no ambiente
escolar:
7h – 16h (7h – 12h15 e 13h15 – 16h. Das 12h15 às 13h15 – almoço)

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
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✓

− Normas para o uso de máscaras e demais equipamento de proteção individual para
alunos, professores e funcionários:
Proteção pessoal – Exigiremos o uso de máscaras em todos os ambientes da escola pelos
alunos. Exigimos o uso de máscaras ou protetores faciais em todos os ambientes de trabalho
por funcionários e professores, bem como incentivamos o uso das mesmas no trajeto para o
trabalho/escola, seja em transporte coletivo ou individual, e em lugares públicos e de
convívio familiar e social;
Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na impossibilidade de manter o
distanciamento mínimo – Utilizaremos EPI específico de proteção entre pessoas, no formato
de divisórias transparentes ou protetores faciais, sempre que a distância mínima entre
pessoas não puder ser mantida;
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – Exigiremos o uso e/ou disponibilizamos os EPIs
necessários aos funcionários para cada tipo de atividade, além daqueles de uso obrigatório,
como máscaras principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio
e manipulação de alimentos e aferição de temperatura;
EPIs reutilizáveis – Orientaremos alunos, professores e funcionários a efetuar a desinfecção
dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e calçados em suas residências após o
uso na UE;
Contato físico – Orientaremos os funcionários, professores e alunos para que evitem tocar
os próprios olhos, boca e nariz e evitem contato físico, tais como beijos, abraços e apertos
de mãos;
Higiene respiratória – Orientaremos funcionários, professores e alunos para que sigam a
etiqueta de tosse e higienizarem as mãos em sequência;
Higienização das mãos – Solicitaremos a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel
70% antes do início do trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro,
manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo, manusear objetos de
trabalho compartilhados e antes e após a colocação da máscara;
Disponibilização de álcool em gel 70% – Disponibilizaremos álcool em gel 70% em todos os
ambientes e estações de trabalho, para uso de funcionários, professores e alunos;

SEDUCDCI2021169600A

− Formas de utilização dos ambientes escolares:
A sala de aula e demais ambientes, exceto a sala de leitura, será usada por uma única
turma mantendo o distanciamento de, no mínimo 1 metro.
O Professor poderá optar pelo uso da quadra ou do pátio e atender os alunos, mantendo
o distanciamento de 1,5m a 2 metros.
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✓ Compartilhamento de objetos – Orientaremos os funcionários, professores e alunos para que
não compartilhem objetos pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, canetas, copos,
talheres e pratos, bem como para que realizem a higienização adequada dos mesmos.
Sempre que possível, o mesmo deverá ser aplicado para o compartilhamento de objetos de
trabalho.
− Normas de convivência social
Para o bom andamento do processo de ensino e aprendizagem, bem como para incentivar a
autonomia dos alunos, estabelecemos algumas Normas de Convivência.
✓ Respeitar colegas, funcionários e professores: saber conversar com calma, evitar discussões
e brigas, não atrapalhar as aulas, não fazer brincadeiras de mau gosto;
✓ Cuidar dos materiais da escola;
✓ Conservar a limpeza da escola. Utilizar as lixeiras da sala de aula e aquelas espalhadas pelo
pátio.
✓ Chegar no horário em sala de aula. Caso o aluno se atrase, este deve passar na secretaria
para fazer o registro;
✓ Sair da sala de aula somente com a autorização do professor (banheiro, direção, secretaria
etc.).
✓ Não levar e consumir alimentos e bebidas no laboratório e sala de aula;
✓ Não é permitido compartilhar materiais escolares (canetas, borrachas, réguas, cola...) e
produtos alimentícios;
✓ Somente será permitida a entrada de alunos para fins pedagógicos;
✓ Material danificado: quem sujou deverá limpar; estragou deverá consertar ou repor;
✓ Na troca de aula, o aluno deve permanecer em sua sala;
✓ Ter o hábito de trazer uma garrafa de água. Não beber água diretamente no bebedouro (usar
sua garrafinha ou copo descartável);
✓ Não é permitido o uso de telefones celulares, mp4 ou qualquer outro aparelho não
autorizado pelo professor durante as aulas, para uso de redes sociais de entretenimento,
salvo para acessar as aulas on-line e CMSP;
✓ Proibido deixar material escolar na sala de aula de um dia para o outro.
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✓ Demarcação de áreas de fluxo – Demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar
aglomerações, minimizando o número de pessoas concomitantemente no mesmo ambiente
e respeitando o distanciamento mínimo;
✓ Distanciamento em filas – Sempre que possível, sinalizaremos em local visível a posição em
que as pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distanciamento mínimo;
✓ Ambientes abertos e arejados – Sempre que possível, manteremos os ambientes abertos e
arejados;
✓ Redução da circulação – Sempre que possível, evitaremos a circulação de funcionários e
alunos ao mesmo tempo nas áreas comuns da escola;
✓ Barreiras físicas ou uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na impossibilidade de
manter o distanciamento mínimo – Utilizaremos barreiras físicas ou EPI específicos de

SEDUCDCI2021169600A

− Demais medidas de protocolo sanitário para evitar propagação do Coronavírus no
ambiente escolar
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proteção entre pessoas, no formato de divisórias transparentes ou protetores faciais, sempre
que a distância mínima entre pessoas não puder ser mantida;
✓ Redução do risco de contágio entre funcionários e alunos – Manter funcionários e alunos
com suspeita de contaminação do COVID-19 e aqueles com diagnóstico confirmado
afastados ou em regime de teletrabalho, por, no mínimo, 14 dias, mesmo quando
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se
aplica para aqueles que tiveram contato com infectado pelo COVID-19 nos últimos 14 dias.

b) Alunos que serão atendidos presencialmente e atividades que serão realizadas
Dentre as atividades presenciais que podem ser ofertadas, de acordo com Resolução SEDUC 61, de 31-82020 (DOE – Seção I – 01/09/2020 – Págs.19 e 20), a Escola Luiz Campo Dall’Orto Sobrinho oferecerá:
✓ Acolhimento emocional;
✓ Orientação de estudos para realização das atividades disponibilizadas no Google Classroom;
✓ Utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola para estudo e
acompanhamento das atividades escolares.

a) Ações realizadas pelos professores
✓ Ministrar as aulas seguindo os Guias de Aprendizagem e orientações da SEDUC;
✓ Realizar a Orientação de Estudos para realização das atividades;
✓ Acolhimento Emocional.
b) Descrição das formas de discussão promovidas pela Escola com a comunidade escolar
sobre o retorno gradual, considerando as normativas do Plano SP (Etapas 1, 2 e 3).
O planejamento das atividades presenciais foram programadas após discussão através de reuniões
on-line, comunicados escritos, telefonemas e mensagens via WhatsApp:
✓ Direção com Pais (Via WhatsApp e telefonemas);
✓ Direção com Professores (via google meet);
✓ Alinhamento entre gestores (via google meet e WhatsApp).

✓ Não permitiremos a entrada de pessoas sintomáticas para COVID-19 na escola. No caso de
menores de idade, pais ou responsáveis serão comunicados para buscar o aluno, que deve
aguardar em sala isolada e segura (Sala PDCA). Orientaremos as famílias a procurar o serviço
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Atendimento à Resolução Seduc 61/20 - Retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições
de educação básica, a Escola Luiz Campo Dall’Orto Sobrinho, com base em levantamento prévio
sobre a quantidade de alunos a serem atendidos organizamos o retorno presencial observando as
medidas sanitárias destinadas a minimizar os riscos da atividade profissional, bem como as condutas que
serão adotadas em casos sintomáticos:

SEDUCDCI2021169600A

c) Critérios estabelecidos pela escola, mediante oitiva da comunidade escolar, para o
retorno opcional e seguro dos alunos e orientação às famílias sobre a conduta a ser
adotada em casos sintomáticos para a COVID-19.
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de saúde; Se houver mais de um aluno sintomático, respeitaremos o distanciamento de
1,5 m a 2m e os manteremos na mesma sala. Após a desocupação da sala, a manteremos
arejada, com portas e janelas abertas, sem ocupação por 2 horas, para possibilitar a
dissipação da aerossolização, após esse período, a sala será higienizada;
✓ Registraremos as informações do caso suspeito no sistema de monitoramento da SED,
conforme manual de orientações;
✓ Os estudantes, pais ou responsáveis e profissionais da educação que apresentarem sintomas
serão orientados a:
- Buscar uma Unidade de Saúde para as orientações sobre avaliação e conduta;
- Manter isolamento domiciliar conforme prescrição médica, a partir do início dos sintomas.
Após o período, o estudante ou o profissional da educação poderá voltar ao trabalho;
- Estudantes e profissionais de educação cujo o diagnóstico de COVID-19 foi negativo podem
voltar imediatamente às atividades; Os familiares (contato domiciliar) serão orientados a realizar
isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas, procurar uma Unidade de Saúde.
✓ Se um estudante testar positivo para Covid19, todos os estudantes da turma a qual pertence
deverão ficar em isolamento por 14 dias e não frequentar a escola presencialmente. Nos casos
de somente suspeita, a turma poderá frequentar a escola, pois há outras infecções
respiratórias
que
se
assemelham aos sinais e sintomas de COVID-19;
Se um professor ou outro servidor testar positivo para Covid-19, rastrearemos todas as
pessoas dentro da escola que estiveram a menos de um metro deste servidor por pelo menos
15 minutos, registraremos no sistema de monitoramento da SED, recomendaremos que estas
pessoas fiquem em isolamento por 14 dias e procurem o serviço de saúde;
✓ Os casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período
determinado de afastamento quando tiverem um exame laboratorial descartando a COVID-19,
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e estiverem com melhora dos sintomas
após 72 horas.

d) Breve descrição das formas de comunicação e divulgação do plano gradual de retorno
das atividades escolares para a comunidade escolar e de prevenção da COVID-19.
✓ Disseminação sobre o retorno ao trabalho e medidas e ações preventivas, incluindo como
identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de higiene pessoal e
demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas através
de reuniões on-line;
✓ Distribuição de cartazes e folders - Em locais fechados (salas) e abertos (pátio e quadra),
todos os ambientes contêm cartazes com as principais medidas e recomendações.

f)

Medidas de monitoramento para garantir que as ações sejam efetivas ao longo do
tempo e a rastreabilidade de casos.
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Silene Gomes da Silva
Josiane da Silva Dias
Wellington Fernandes
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e) Identificar o nome dos representantes do Comitê local para prevenção e
monitoramento das medidas de controle da COVID-19.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE SUMARÉ
EE. “LUIZ CAMPO DALL’ORTO SOBRINHO”
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✓ Acompanhamento das frequências dos alunos que optaram em estarem retornando as aulas
presenciais;
✓ Acompanhamento a partir dos dados coletados pela direção – relatório semanal;
✓ Estruturar o MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE garantindo a triagem de
sintomas e o acompanhamento de casos suspeitos e confirmados na escola.
5- Referências:
Decreto
nº
65.140,
de
19
de
agosto
de
2020.
Disponível
em:
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65140-19.08.2020.html>
Acesso em 25 set. 2020.
Plano SP . Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/> Acesso em 05 jul. 2021
Resolução Seduc 61/20 | Retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de educação
básica no contexto da pandemia de Covid-19, em Diário Oficial do Estado, páginas 19 e 20, Seção I.
DECRETO Nº 65.849, DE 6 DE JULHO DE 2021
Sumaré, 06 de julho de 2021
6- Responsável pelo Plano
Silene Gomes da Silva

7- Aprovação do Plano
Supervisão: Maria Solangela da Silva Denadai
Dirigente: Elisete Aparecida Flório da Silva

“Faça o seu melhor, na condição que você tem, enquanto não pode
fazer melhor ainda! Devemos dar o nosso melhor enquanto ainda
não dispomos das condições ideais para fazermos melhor ainda o
que já costumamos fazer muito bem. Quem apenas faz o possível, o
básico, cai na mediocridade e vive uma vida morna, apequenada.”
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M. S. Cortella
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DECRETO Nº 65.849, DE 6 DE JULHO DE 2021
Altera a redação do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a retomada
das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 e institui o Sistema de
Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19, e dá providências correlatas
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Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, os efeitos adversos à segurança, ao
bem-estar e à proteção das crianças e adolescentes com a suspensão de aulas e demais atividades
presenciais por longos períodos, bem como o aprimoramento da capacidade operacional das
unidades de ensino no território estadual no contexto de enfrentamento à pandemia de COVID-19;
Considerando a necessidade constante de garantir o adequado funcionamento dos serviços de
saúde, Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020,
passam a vigorar com a redação seguinte:
I - o "caput" do artigo 1º:
"Artigo 1º - A retomada das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública estadual
de ensino, bem como no âmbito das instituições privadas de ensino, observará as disposições deste
decreto."; (NR)
II - o artigo 3º: "Artigo 3º - Durante a vigência da medida de quarentena de que trata o Decreto nº
64.881, de 22 de março de 2020, as aulas e demais atividades presenciais nas unidades de educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio localizadas no território estadual respeitarão os
parâmetros seguintes:
I - observância de distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes
escolares, inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer atividades;
II - planejamento das atividades em conformidade com a capacidade física da unidade escolar,
admitindo-se o escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos;
III - monitoramento de risco de propagação da COVID-19, observadas as orientações do Ministério
da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como as diretrizes da Secretaria de
Estado da Saúde."; (NR)
III - o artigo 4º:
"Artigo 4º - Em instituições de ensino superior, as aulas e demais atividades presenciais deverão
observar a mesma limitação de ocupação de espaços de acesso ao público aplicável ao setor de
serviços, conforme o Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021.
Parágrafo único - Observados os protocolos sanitários, o disposto no "caput" deste artigo não se
aplica às atividades:
1. teóricas e práticas dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia, biomedicina,
saúde coletiva, saúde pública e medicina veterinária;
2. práticas curriculares dos demais cursos."; (NR)
IV - o artigo 7º: "Artigo 7º - A Secretaria da Educação poderá, mediante ato próprio:
I - convocar servidores para a prestação de atividades presenciais em seus respectivos locais de
trabalho;

SEDUCDCI2021169600A

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Considerando a
recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, da Secretaria da Saúde (Anexo);
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II - editar normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.". (NR)
Artigo 2º - O artigo 3º do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescido
de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único - A capacidade física a que alude o inciso II deste artigo deverá considerar a área
disponível para desenvolvimento de aulas e atividades presenciais.".
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 6 de julho de 2021
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia Secretário de Governo
Jeancarlo Gorinchteyn Secretário da Saúde
Rossieli Soares da Silva Secretário da Educação
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 6 de julho de 2021.
ANEXO
a que se refere o Decreto nº 65.849, de 6 de julho de 2021
Nota Técnica Centro de Contingência do Coronavírus
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De acordo com as informações estratégicas em saúde coligidas desde a retomada das aulas e
atividades presenciais nas unidades de ensino localizadas no Estado, notou-se que os casos
acumulados entre crianças de 0 a 9 anos representam apenas 2,8% do total; na faixa etária de 10 a
19 anos, a taxa é de 6,1%. O número de óbitos por COVID-19 entre 0 e 19 anos corresponde a 0,2%
do número total de óbitos. Nos Municípios em que as atividades presenciais escolares foram
retomadas, não foi percebido aumento da incidência de casos, tampouco da mortalidade (Lichand,
G; Dória, C.a A.; Cossi, J.; Leal-Neto, O.,2021).
De acordo com o Segundo Boletim Epidemiológico da Educação¹ , a incidência de casos prováveis,
entre 3 de janeiro e 1º de maio de 2021, foi de 98 casos para cada 100 mil pessoas vinculadas à rede
estadual, representando incidência trinta e uma vezes menor do que aquela observada na população
em geral. Esses dados confirmam estudos científicos segundo os quais: a) a incidência de COVID-19
em crianças e adolescentes é consideravelmente menor do que em adultos; b) esse público
apresenta, em grande parte, quadros leves ou assintomáticos (Sociedade Brasileira de Pediatria,
2021); c) crianças e adolescentes pouco contribuem para a transmissão do vírus (Viner; Russel; Croker
et al, 2020; Ludvigsson, 2020, Tönshoff et al., 2021).
Permanecer com as escolas abertas e seguras para o desenvolvimento de aulas e atividades
presenciais, ainda durante a pandemia de COVID-19, é medida essencial para garantir a
aprendizagem e a manutenção da segurança física e mental de crianças e jovens.
A pandemia em questão já dura quase 1 ano e meio e, cada vez com mais robustez de dados,
diferentes estudos nacionais e internacionais alertam para os danos da ausência de atividades
presenciais nas escolas ao longo deste período. No Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância

SEDUCDCI2021169600A

À vista do parecer técnico apresentado pelo Secretário da Educação, com apoio da Comissão Médica
instituída pela Resolução SEDUC nº 25, de 2021, e a partir do monitoramento dos dados constantes
do SIMI e do SIMED (instituído pelo Decreto nº 65.384/2020), possível tecer as considerações
seguintes.
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Paulo Menezes Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus
Disponível em: . ² Disponível em: [https://www.nytimes.com/2021/06/26/ world/americas/latin-america-pandemiceducation.html?referri ngSource=articleShare]
³ Disponível em: [https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/estudo-perda-de-aprendizagem-na pandemia/]
4 Disponível em: [https://atlasdasjuventudes.com.br/juventudes-e-a-pandemia-do-coronavirus/]
5 Organização Mundial de Saúde. Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public
health crises. Disponível em:.
6 Ministério da Saúde. Orientações para Reabertura das Escolas da Educação Básica de Ensino no Contexto da Pandemia da COVID-19.
Disponível: 7 Ministério da Educação. Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação
Básica.
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(Unicef) estima que mais de 5 milhões de crianças e jovens brasileiros não tiveram acesso à educação
durante a pandemia e alerta ainda que este é o pior nível dos últimos 20 anos² .
A pandemia impediu avanços na aprendizagem como também gerou retrocessos. Estudo recente
demonstrou que, mesmo com o ensino remoto em 2020, os estudantes brasileiros aprenderam
apenas cerca de 25% do esperado³ . Em relação ao impacto na saúde física e mental de crianças e
jovens, os dados também são alarmantes.
O Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) publicou recentemente relatório4 em que constam os
resultados de uma pesquisa feita com 68 mil jovens brasileiros para avaliar os efeitos da pandemia
sobre suas vidas. Esses resultados mostram que 6 de cada 10 jovens relataram ter sentido ansiedade
e feito uso exagerado de redes sociais durante a pandemia, 51% disseram que sentiram exaustão ou
cansaço, 40% tiveram insônia ou distúrbios de peso e 17% indicaram ter desenvolvido depressão
como resultado direto ou indireto da pandemia.
Nessa conjuntura destaca-se, primeiramente, que os profissionais da educação encontram-se dentre
o público elegível para a imunização contra a COVID-19, conforme calendário do Programa Estadual
de Imunização-PEI.
Em segundo lugar, o monitoramento dos casos de COVID-19 reportados pelas escolas é realizado
desde o início do ano através do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a COVID19- SIMED. Tal medida confere maior segurança às atividades presenciais, sobretudo para os
profissionais da educação, que se encontram em faixa etária de maior risco relativo de contágio e
transmissão da doença comparada à faixa etária discente.
Diante deste cenário, em reunião no dia 15 de junho de 2021, o Centro de Contingência do
Coronavírus entendeu viável a ampliação do atendimento presencial de estudantes nas unidades
escolares do Estado de São Paulo, a partir do início do segundo semestre de 2021. Assim, em linha
com as orientações da OMS5 e dos Ministério da Saúde6 e da Educação7 , este centro recomenda
que as aulas e atividades presenciais, no atual contexto de enfrentamento da pandemia de COVID19, no Estado observe: distanciamento físico de no mínimo 1 metro entre as pessoas, e planejamento
das atividades de modo a evitar aglomerações, considerando-se a capacidade física (áreas cobertas)
de cada unidade de ensino, garantidos todos os demais Protocolos Setoriais da Educação.
Especificamente no ensino superior, em que os discentes pertencem a faixa etária mais avançada,
este centro recomenda que, à exceção dos cursos da Área da Saúde e das atividades práticas
curriculares dos demais cursos, sejam observadas as restrições de atividades aplicáveis ao setor de
serviços, conforme disciplinado no Plano São Paulo e suas atualizações.
Por fim, faz-se necessário reforçar que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo deverá
continuar observando a evolução dos casos de COVID-19 no Estado, a fim de que o
desenvolvimento das atividades presenciais nas escolas ocorra de forma sempre segura para os
professores, demais trabalhadores da educação, estudantes e suas respectivas famílias.
____________
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Sumaré
Despacho
Interessado: EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: retomada em agosto 2021
PARECER DA SUPERVISÃO DE ENSINO
Analisando o expediente recebido, à luz da legislação, esta Supervisão de Ensino,
manifesta-se, s.m.j., com Parecer favorável a homologação.
À Consideração Superior.

Sumaré, 07 de julho de 2021.

Classif. documental

006.01.10.004
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SEDUCDES2021193507A

Maria Solangela da Silva Denadai
Supervisor de Ensino
Sumaré
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Sumaré
Despacho normativo
Número de Referência: Resolução Seduc 59, de 7 de julho de 2021
Interessado: EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: Plano de Retorno Presencial a partir de 02/08/2021
Com fulcro ao exposto no parecer da Supervisão de Ensino constante no documento SEDUCDES-2021/193507 e plano de retorno SEDUC-DCI-2021/169600 da EE Luiz Campo Dall'Orto
Sobrinho, a Dirigente Regional de Ensino - Região de Sumaré, s.m.j., entende que a unidade
escolar reúne as condições estabelecidas pela Resolução Seduc 59/2021, para o retorno às
atividades presenciais a partir de 02/08/2021.
Encaminha-se à Supervisão de Ensino para a ciência da Gestão Escolar e acompanhamento do
estabelecido no referido plano.

Sumaré, 15 de julho de 2021.
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SEDUCDES2021202142A

Elisete Aparecida Florio da Silva
Dirigente Regional de Ensino
Sumaré
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Sumaré
Despacho
Interessado: EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: plano de retomada - agosto 2021
Restitua-se a U.E. para cumprimento do Plano homologado, ressaltamos que a
Direção da Escola foi orientada, para que durante o transcorrer do mês de agosto, caso haja mais
adesão ao retorno presencial, por parte dos responsáveis dos estudantes, nessa lista será incluída
os demais discentes, conforme capacidade física da classe/turma, sendo este plano flexível e
reajustado durante o segundo semestre/2021.

Sumaré, 16 de julho de 2021.
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SEDUCDES2021202532A

Maria Solangela da Silva Denadai
Supervisor de Ensino
Sumaré

108

São Pau

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

lo

G

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Sumaré
Despacho
Interessado: EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: anexos 2021 ao Plano de Gestão quadrienal
PARECER DA SUPERVISÃO DE ENSINO
Analisando o expediente recebido, à luz da legislação, esta Supervisão de Ensino,
s.m.j.,manifesta-se com Parecer favorável a homologação. Ressalta que alguns anexos estão em
elaboração, por prorrogação de prazo das legislações sobre o tema.
À consideração superior.

Sumaré, 22 de julho de 2021.

SEDUCDES2021208785A

Maria Solangela da Silva Denadai
Supervisor de Ensino
Sumaré

Classif. documental
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Sumaré
Despacho normativo
Número de Referência: SEDUC-EXP-2021/320809
Interessado: EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: Homologação de Anexos 2021 ao Plano de Gestão Quadrienal 2019-2022
A Dirigente Regional de Ensino, após análise e parecer favorável SEDUC-DES2021/208785 do Supervisor de Ensino, homologa os Anexos 2021 ao Plano Gestão Quadrienal
2019-2022 SEDUC-DCI-2021/181283 da EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho e o plano de
retorno SEDUC-DCI-2021/181379 às aulas em agosto de 2021.
Encaminha-se o expediente ao Supervisor de Ensino para as providências relativas à
ciência da Gestão Escolar, acompanhamento do cumprimento do estabelecido no referido plano e
publicação no site da Diretoria de Ensino.

Sumaré, 23 de julho de 2021.

SEDUCDES2021210299A

Elisete Aparecida Florio da Silva
Dirigente Regional de Ensino
Sumaré

Classif. documental
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Sumaré
Despacho
Interessado: EE Luiz Campo Dall'Orto Sobrinho
Assunto: Anexos 2021 ao Plano Quadrienal 2019/2022
PARECER DA SUPERVISÃO DE ENSINO

Restitua-se a U.E para arquivo e cumprimento. Ressalta que alguns anexos estão em
fase de elaboração por prorrogação dos prazos legais sobre o tema, devido a pandemia mundial.

Sumaré, 23 de julho de 2021.

SEDUCDES2021210333A

Maria Solangela da Silva Denadai
Supervisor de Ensino
Sumaré

Classif. documental
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