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Rede nº 474/21 

Data: 29/07/2021 

Assunto: COMPILADO DE REFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

DO 2º SEMESTRE DE 2021 E GRAVAÇÃO DOS PLANTÕES DE DÚVIDAS SOBRE 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS 

 

 

Senhores Diretores; 

 

Elaboramos o “Compilado de referências para organização pedagógica do 2º 

semestre de 2021” disponível no link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1tReor40o9QzRf7sYJzRrTH8zLh6vAnwl/view  

Com o intuito de apoiar as escolas no planejamento e organização para o 2º 

semestre de 2021, considerando a atualização dos protocolos sanitários e 

consequente revisão no atendimento aos estudantes, assim como a organização 

pedagógica para acolhê-los, apoiá-los para que continuem seus estudos e tenham suas 

aprendizagens garantidas. 

Este documento reforça e complementa as informações transmitidas nas lives dos dias 

1 e 2 de julho, cuja gravação pode ser encontrada no link abaixo: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=17222&id=0  

Já os materiais da apresentação neste link: 

https://drive.google.com/file/d/1voMENyQ-cJY7xMGCQCUtjXa18M9f9fOU/view  

Assim como outras informações já transmitidas anteriormente. Além disso, ele 

complementa a Resolução SEDUC 65/2021 link: 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/MINUTA%20DE%20REOSLU%C3%87

%C3%83O%20-

%20RETONO%202%C2%BA%20SEMESTRE%20(1).PDF?Time=27/07/2021%2009:

58:02  

https://drive.google.com/file/d/1tReor40o9QzRf7sYJzRrTH8zLh6vAnwl/view
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=17222&id=0
https://drive.google.com/file/d/1voMENyQ-cJY7xMGCQCUtjXa18M9f9fOU/view
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/MINUTA%20DE%20REOSLU%C3%87%C3%83O%20-%20RETONO%202%C2%BA%20SEMESTRE%20(1).PDF?Time=27/07/2021%2009:58:02
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/MINUTA%20DE%20REOSLU%C3%87%C3%83O%20-%20RETONO%202%C2%BA%20SEMESTRE%20(1).PDF?Time=27/07/2021%2009:58:02
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/MINUTA%20DE%20REOSLU%C3%87%C3%83O%20-%20RETONO%202%C2%BA%20SEMESTRE%20(1).PDF?Time=27/07/2021%2009:58:02
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/MINUTA%20DE%20REOSLU%C3%87%C3%83O%20-%20RETONO%202%C2%BA%20SEMESTRE%20(1).PDF?Time=27/07/2021%2009:58:02
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,que dispõe sobre a realização das aulas e atividades presenciais nas instituições de 

educação básica no segundo semestre do ano letivo de 2021. 

 

Por fim, compartilhamos abaixo os links das gravações e apresentações das 

transmissões realizadas via CMSP nesta terça-feira 27 de julho no Canal Diretoria de 

Ensino sobre a organização administrativa e pedagógica das escolas para o 2º 

semestre: 

 

● organização administrativa das escolas (gestão de pessoas, sistemas, financeiro, 

infraestrutura e serviços); 

https://drive.google.com/file/d/1VMGE3dhgJTJD48250bUvA8u2_Upq0oCV/view  da 

apresentação 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=18743&id=0 da gravação 

 

● organização pedagógica; 

https://drive.google.com/file/d/1ay_r2BKklpXjaUiTvObUIDw5SMuZ_jIP/view da 

apresentação a gravação ficará disponível até 30/7 no Repositório do CMSP 

 

Lembramos que nos próximos dias também realizaremos transmissões ao vivo pelo 

CMSP, desta vez com o público de diretores e vice-diretores de escola, para apoiar as 

escolas na organização do 2º semestre, conforme a tabela abaixo: 

 

https://drive.google.com/file/d/1VMGE3dhgJTJD48250bUvA8u2_Upq0oCV/view
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=18743&id=0
https://drive.google.com/file/d/1ay_r2BKklpXjaUiTvObUIDw5SMuZ_jIP/view
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Em caso de dúvidas, ficamos à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail: 

dent2npe@educacao.sp.gov.br  

 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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