Rede nº 398/21
Data: 06/07/2021
Assunto: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E
METODOLOGIAS

DE

ENSINO

DAS

MODALIDADES

E

ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO – VOLUME 1”

Senhores Diretores;
Prezados(as) Supervisores de Ensino, Diretores, Vice-Diretores, Professores
Coordenadoras e Professores da rede de ensino paulista;
É com imensa alegria que o Departamento de Modalidades Educacionais e
Atendimento Especializado (DEMOD), por meio do Centro de Apoio Pedagógico
(CAPE), do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e do Centro de Inclusão
Educacional (CINC), vem divulgar a publicação virtual do documento PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

E METODOLOGIAS

DE

ENSINO DAS MODALIDADES

E

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – Volume 1.pdf - Google Drive. Trata-se de um
compilado de ações e estratégias exitosas desenvolvidas pelas Unidades Escolares
durante o período de quarentena no ano de 2020.
Seja por meio das aulas remotas ou durante o período opcional de retomada das aulas
presenciais, estes profissionais divulgam em seus artigos científicos práticas de sala de
aula realizadas em 2020 e que envolvem as seguintes modalidades, atendimentos e
temáticas: EJA (curso presencial e de presença flexível-CEEJA); Programa de
Educação nas Prisões (PEP); Atendimento Socioeducativo; Educação Escolar Indígena
(EEI); Educação Escolar Quilombola (EEQ); Educação do Campo (Edoc): Acampados,
Assentados e Comunidades Tradicionais; Estudantes Migrantes Internacionais;
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Estudantes Itinerantes; Atendimento Educacional Especializado (AEE); Educação das
Relações Étnico-Raciais (ERER); Educação para a Diversidade Sexual e de Gênero
(EDSG).
Clique

aqui

PRÁTICAS

câmera do celular para o QR Code .

PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS
DE ENSINO DAS MODALIDADES E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO –
Volume 1.pdf - Google Drive para
acessar o documento Volume 1” ou a

Esperamos que as ações inovadoras que compõem esse documento possam inspirar
e refletir outras práticas no cotidiano escolar, que visem garantir o direito à educação
de todas e todos, em diferentes contextos e públicos, e o fortalecimento dos direitos
humanos na educação escolar, que respeitem e contemplem as diferentes culturas e
etnias, o enfrentamento aos preconceitos e às discriminações sociais, raciais, de
gênero, sexualidade, econômicas, de nacionalidade e relacionadas à privação de
liberdade, dentre outras, que perpassam o processo de escolarização.
Em caso de dúvidas, envie sua mensagem para o PCNP Cassio Felix no e-mail:
cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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