
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETIM SEMANAL  

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PIRACICABA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Ano: 2021 - Nº 11  - 05 de julho de 2021  

Pauta: Comunicados SEDUC e Boletim Semanal Subsecretaria  



 

 

2 

Sumário 
Ano: 2021 - Nº 11  - 05 de julho de 2021 ........................................................................................................................................... 1 

1. NÚCLEO PEDAGÓGICO (NPE) .............................................................................................................................................................. 3 

1.1- AAP 2 – 2021 – DIGITAL – ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES ...................................................................................................... 3 

1.2- PESQUISA - ENSINO HÍBRIDO .............................................................................................................................................................. 4 

1.3 - SELEÇÃO ALUNOS EMBAIXADORES 2021 ........................................................................................................................................... 4 

1.4-PROGRAMAÇÃO DAS ATPC E DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS FORMAÇÕES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E 
APROFUNDAMENTO PARA A SEMANA DE 5 A 8 DE JULHO DE 2021 ............................................................................................. 4 

1.5- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - NOVA SÉRIE DO CANAL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 1 ................................................. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

1. NÚCLEO PEDAGÓGICO (NPE) 

 

1.1- AAP 2 – 2021 – DIGITAL – ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES  
Interessados: Equipes gestoras das escolas e professores 
 
Com objetivo de fornecer orientações complementares sobre as provas da Avaliação da Aprendizagem em 
Processo do 2º bimestre – AAP 2 Digital, informamos o que segue:  
A AAP 2 conterá itens baseados nas habilidades essenciais do currículo, correspondentes ao segundo bimestre, 
e nas habilidades que compõem os marcos de desenvolvimento que incluem habilidades do ano/série em 
curso e também de anos anteriores. 

 
Os alunos realizarão as provas diretamente na plataforma do CAEd acessando pela SED, e os resultados serão 
automaticamente incorporados ao sistema sem necessidade de sua digitação por parte dos professores.  
Assim, poderão ser acessadas remotamente pelos estudantes ou, quando for o caso, acessadas nas unidades 
escolares para aqueles que precisarem, com apoio da equipe escolar, sempre seguindo as orientações e 
protocolos de segurança sanitária orientados à rede.  
As orientações constantes do Tutorial de Alunos, utilizado para o acesso e respostas às provas da AAP 1, 
permanecem vigentes. Importante ressaltar que os professores devem orientar os alunos que a partir do 
acesso às provas na plataforma os estudantes terão 48horas para a sua realização/término, em cada uma 
delas. Na plataforma estará disponível marcador de tempo para auxiliar os alunos, lembrando que assim que 
finalizado e concluído o acesso não será mais possível.  
As provas do 1°, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental terão apoio de vídeo para aplicação, disponível também 
na Plataforma.  
Os estudantes público-alvo da educação especial que necessitarem de ampliação das provas, deverão utilizar 
tablet ou computador que disponham de recurso para a ampliação necessária, utilizando igualmente a 
Plataforma CAEd para sua resolução. Na impossibilidade do acesso em casa, as provas poderão ser acessadas 
nas unidades escolares, com apoio do professor especializado, sempre seguindo as orientações e protocolos 
de segurança sanitária orientados à rede.  
As provas da AAP 2 seguirão tendo modelos de cadernos diferentes. Um dos cadernos será disponibilizado em 
versão PDF, na intranet, e o respectivo gabarito publicado no mesmo canal (intranet) em data próxima ao final 
da aplicação (12 de julho). Nestes casos, os resultados não são inseridos no sistema e seu uso se dará 
diretamente pelo docente para o trabalho pedagógico. Esta versão se destina para: 
 
- Disponibilização, pelas Diretorias de Ensino, a redes municipais de cidades de sua circunscrição que o 
solicitarem; e,  
- Atendimento excepcional de alunos que não dispuserem de meios para sua realização remota e tampouco 
puderem comparecer à escola presencialmente, para acesso por meio de equipamento da unidade escolar, 
por pertencerem a grupo de risco no atual contexto pandêmico.  
 
Posteriormente ao processo de aplicação os dados e informações resultantes desta avaliação serão 
estatisticamente processados e disponibilizados na Plataforma CAEd, incluindo participação, desempenho por 
habilidades avaliadas (DE, escola, turma, aluno, prova) e orientações pedagógicas relativas às habilidades 
diagnosticadas como prioritárias, para apoio às ações pedagógicas junto aos estudantes.  
Por oportuno, informamos que as SD 1, 2 e 3 ficam prorrogadas até o dia 09 de julho de 2021.  
Para esclarecimentos eventualmente necessários, utilizar os seguintes canais:  
Portal de Atendimento da SEDUC - para problemas relacionados com o acesso ao sistema (integração de 
alunos ou atualização de perfil de acesso dos educadores)  
Suporte do CAEd – para problemas relacionados à Plataforma (por meio dos Diretores das escolas ou do 
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Dirigente de Ensino ou responsável na DE pelo acompanhamento do projeto). 
 

1.2- PESQUISA - ENSINO HÍBRIDO  
Interessados: Diretores das UE 
 
Em 2021, a SEDUC disponibilizou um Guia sobre Ensino Híbrido 
(https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/Guia%20Ensino%20H%C3%ADbrido.pdf?_t=16192
02%20073) 
Com o objetivo de aprimorar os conteúdos de suporte bem como as formações futuras, pedimos para que um 
membro do trio gestor de cada unidade escolar responda ao questionário a seguir até 07/jul/2021 indicando 
o nível de aplicabilidade do material. O tempo previsto é de 3 a 5 minutos. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTEtqfjpgeMgrfjREyFzL8jxE58P-
s4lZ1IISYoT7lE2mqKQ/viewform 
 

1.3 - SELEÇÃO ALUNOS EMBAIXADORES 2021  
 

O Centro de Mídias de São Paulo - CMSP - está selecionando alunos da rede estadual de São Paulo para compor 
a rede de Alunos Embaixadores junto ao CMSP no período de 28/06 à 31/08.  
As orientações para o processo seletivo podem ser encontradas na live 
(https://www.youtube.com/watch?v=kmwFxGHsd1M&feature=youtu.be) que foi feita no canal Diretorias de 
Ensino no dia 22/06, no PPT apresentado (https://drive.google.com/file/d/1VsGT-giDx-
IYVCBmTGgMhbJGefLfS_4X/view) e no edital (https://docs.google.com/document/d/1mvua6ZPaz9603fv_w-
DXK8TyrxbmFVomPiaoU2Tw3xk/edit), o qual pode ser a acessado aqui ou no site do Centro de Mídias em 
Materiais de Orientação > Documentos e Informativos.  
Abaixo reforçamos as etapas do processo seletivo:  
• Fase na unidade escolar: 28/06 a 15/07  
• Fase na Diretoria de Ensino: 02/08 a 16/08  
• Fase no Centro de Mídias: 17/08 a 27/08  
• Resultado final: 31 de agosto de 2021  
Para tirar dúvidas específicas sobre o apoio dos PROATECs na etapa da seleção nas escolas, será realizada uma 
live no dia 02/07, canal Tecnologia, às 9h 
 

1.4-PROGRAMAÇÃO DAS ATPC E DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS 
FORMAÇÕES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO PARA A 
SEMANA DE 5 A 8 DE JULHO DE 2021  
Interessados: Equipes gestoras das escolas e professores(as) 
 
Reforçamos com este documento o cronograma das ATPC e das formações de Recuperação e 
Aprofundamento em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, que serão realizadas na próxima 
semana, entre os dias 5 de julho a 8 de julho de 2021.  
No caso dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a programação de uma das ATPC foi alterada, conforme 
explicado abaixo. Em relação aos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, não houve alterações 
na programação anterior.  
 
I. ATPC  

Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
As formações dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ocorrem às Segundas-feiras, e foram estruturadas em 
dois agrupamentos, cada um subdividido em semanas A, B e C. A organização das pautas da próxima semana 
será da seguinte forma:  

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/Guia%20Ensino%20H%C3%ADbrido.pdf?_t=1619202%20073
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/Guia%20Ensino%20H%C3%ADbrido.pdf?_t=1619202%20073
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTEtqfjpgeMgrfjREyFzL8jxE58P-s4lZ1IISYoT7lE2mqKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTEtqfjpgeMgrfjREyFzL8jxE58P-s4lZ1IISYoT7lE2mqKQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=kmwFxGHsd1M&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1VsGT-giDx-IYVCBmTGgMhbJGefLfS_4X/view
https://drive.google.com/file/d/1VsGT-giDx-IYVCBmTGgMhbJGefLfS_4X/view
https://docs.google.com/document/d/1mvua6ZPaz9603fv_w-DXK8TyrxbmFVomPiaoU2Tw3xk/edit
https://docs.google.com/document/d/1mvua6ZPaz9603fv_w-DXK8TyrxbmFVomPiaoU2Tw3xk/edit
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Durante esta semana, ampliamos para dois ATPC as formações sobre avaliação e conselho de classe/ano/série, 
para ser possível trabalhar com mais profundidade as temáticas. Durante a pauta de avaliação, será abordado 
o uso da Plataforma São Paulo e, durante a realização da pauta de Conselho de classe/ano/série, serão 
oferecidas sugestões para planejamento e realização dessas reuniões. Com essa alteração, elimina-se a 
previsão para essa semana de uma pauta de ATPC de Ciências. 
As ATPC estarão dispostas da seguinte maneira: 
 ● Os professores com duas ATPC adicionais do EMAI trabalharão com pautas desenvolvidas pela EFAPE: o 
estudo da geometria a partir da perspectiva do ensino híbrido;  
● Todos os professores da escola realizarão duas pautas de ATPC de Jornada Básica, sendo: o uma ATPC (50 
minutos) de Avaliação com transmissão pelo Centro de Mídias; o uma ATPC (50 minutos) de Conselho de 
classe/ano/série com transmissão pelo Centro de Mídias. Os vídeos das ATPC ficarão disponíveis no YouTube 
e no Repositório do CMSP, possibilitando a serem assistidos em outros momentos. Para mais informações, 
consultem a programação do CMSP destinada aos professores e aos profissionais da Educação no link 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/. 
O Roteiro Formativo com as temáticas do bimestre para Recuperação e Aprofundamento em Matemática, nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, encontra-se nesse link: 
https://drive.google.com/file/d/1yLP3Qp1mCRbmhy4cLpoICCHU3httShD5/view 
 
Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio  
As formações dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio são divididas em Semana A e Semana 
B, organizadas por área do conhecimento (terça-feira: Ciências Humanas; quarta-feira: Linguagens; quinta-
feira: Ciências da Natureza e Matemática). A organização das pautas de ATPC para Semana A, nos dias 6, 7 e 8 
de julho de 2021, será da seguinte forma:  
Para os professores de Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza e Matemática haverá transmissões 
das pautas EFAPE via CMSP no Canal Formação de Professores com os temas Conviva: Acolhimento e Avaliação 
e Conselho de classe/ano/série. A saber: 
 

 
 
 
 
 
 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://drive.google.com/file/d/1yLP3Qp1mCRbmhy4cLpoICCHU3httShD5/view
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Portanto, para a Semana A, as pautas de Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza estão 
organizadas da seguinte forma:  
• um tempo de ATPC com pauta desenvolvida pela escola, com tema local;  
• três tempos de ATPC com pautas desenvolvidas pela EFAPE, sendo:  
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o um tempo de ATPC com o tema: Conviva: Acolhimento;  
o dois tempos de ATPC com os temas:  
06/07 – Ciências Humanas – Avalliação e Conselho de Classe Participativo;  
07/07 – Linguagens – Avaliação e Conselho de Classe Participativo;  
08/07 – Ciências da Natureza e Matemática – Avaliação e Conselho de Classe Participativo.  
• dois tempos de ATPC para o planejamento e orientações, com pautas desenvolvidas pela DE;  
• um tempo de ATPC para desdobramento dessas pautas formativas na escola. 
As reprises das transmissões da EFAPE no Centro de Mídias, no período noturno, iniciarão às 19 horas. Destaca-
se que essas reprises serão aplicadas apenas às formações de Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio. Além delas, os vídeos ficarão disponíveis no YouTube no Repositório do CMSP, possibilitando a serem 
assistidos em outros momentos. Para mais informações, consultem a programação do CMSP destinada aos 
professores e profissionais da Educação no link.  
Reuniões de trabalho  
Serão divididas da seguinte maneira:  
• Segunda-feira, dia 5 de julho: serão desenvolvidas três reuniões de trabalho, sendo 1.a ) Língua Portuguesa, 
2.a ) Matemática e 3.a ) Ciências da Natureza dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
abordando o tema “Aprofundamento: SA 1, vol, 3”;  
• Terça-feira, dia 6 de julho: Língua Portuguesa dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, abordando o tema 
“SD 1, vol. 3”. 

 
Portanto, as pautas de Reuniões de trabalho estarão organizadas da seguinte forma: 
Dia 5 de julho:  
• das 8h30 às 9h15 – Matemática de Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio com o tema “SA 1, 
vol. 3”;  
• das 9h20 às 10h05 – Língua Portuguesa de Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio com o tema 
“SA 1 vol 3”;  
• das 10h10 às 10h55 – Ciências da Natureza de Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio com o 
tema “SA 1, vol. 3”.  
Dia 6 de julho:  
• das 13h30 às 14h15 – pauta de Língua Portuguesa de Anos Iniciais, SD 1, vol. 3. O Roteiro Formativo com as 
temáticas do bimestre para Recuperação e Aprofundamento em Língua Portuguesa, nos Anos Iniciais de 
Ensino Fundamental, encontra-se no link 
https://drive.google.com/file/d/126gHOBeE7uSuR9XMiWetiOnGAsXPHpdz/view 
As reuniões de trabalho contam com a participação dos PC, PCNP e PAC, visando a orientar os profissionais da 
Educação sobre as temáticas das ATPC da próxima semana (visão geral), além de apresentar a eles o roteiro 
de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola. Para obter o roteiro com a atividade de 
planejamento, acessem bit.ly/roteirorecuperacao 
 

https://drive.google.com/file/d/126gHOBeE7uSuR9XMiWetiOnGAsXPHpdz/view
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1.5- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - NOVA SÉRIE DO CANAL 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 1 
Interessados: Servidores(as) 
 
Temos uma novidade para vocês!  
O Canal de Desenvolvimento Profissional 1 transmitirá, a partir do dia 2 de julho deste ano, a nova série 
produzida em parceria entre as Secretarias da Saúde, da Justiça e da Educação acerca dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a forma como podem ser trabalhados na escola.  
No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) formulou 17 ODS como forma de organizar uma 
agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. A intenção é implementar políticas públicas voltadas para os 
cuidados principais, em que a humanidade precisa tomar para eliminar a pobreza extrema, a fome, melhorar 
a qualidade da Educação, proteger o planeta e trabalhar para as sociedades serem mais inclusivas e pacíficas.  
Como está organizada a programação?  
A cada semana, um ou mais ODS serão trabalhados para trazer elementos concretos e objetivos, a fim de estes 
contribuírem para os profissionais da Educação conhecerem e reconhecerem as formas de como colaborar 
para a agenda 2030 ser desenvolvida na escola. 
 

Importante: As transmissões acontecerão todas as sextas-feiras, das 15h45 às 17h15, no Canal de 
Desenvolvimento Profissional 1, pelo app ou no canal do YouTube do CMSP. 

 
Anote na agenda!  
O programa de abertura da série já está marcado e abordará o tema: “Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS): Qual a participação dos educadores?”  
Nesse primeiro encontro, que será no dia 02/07, das 15h45 às 17h15, a convidada especial será Juliana Melo 
Tsuruda¹, Mestra em Direitos Humanos.  
¹Professora universitária, advogada e mestra em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, (PUC – SP). Além disso, é pós-graduada em Direitos Humanos pela Université de Genève, em Direitos 
Fundamentais pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e pelo Gentium Conimbrigae (IGC), 
Centro de Direitos Humanos, da Faculdade de Direito, da Universidade de Coimbra, e bacharela em Direito pela 
Universidade Católica de Santos (UNISANTOS).  
Abaixo, vocês podem também conferir a programação completa: 
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A nossa formação e a dos nossos estudantes poderão se tornar cada vez mais comprometidas com os 
princípios necessários para melhorar toda sociedade e também o nosso planeta. 


