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Sugestões para evento de 6 de agosto

1- Como organizar a reunião: Conforme publicado em Comunicados anteriores, para
organizar a dinâmica da escola nesse dia, as escolas devem planejar em quais períodos irão reunir
os professores (presencialmente) de Ensino Médio, podendo fazer as reuniões de manhã (das 7h
às 12h), de tarde (das 13h às 18h) e à noite (das 19hàs 23h).

2 - Sobre os alunos do Ensino Médio no dia da reunião do dia 06/08: A programação para
os estudantes será organizada da seguinte forma:
a) os estudantes das três séries do Ensino Médio devem acompanhar as aulas pelo CMSP;
b) os estudantes de 1ª terão uma programação especial sobre os itinerários formativos, que será
exibida nos 3 períodos;
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c) os estudantes podem ser recebidos na escola para que assistam as aulas do CMSP da escola.
Alunos do Ensino Fundamental que tenham aulas, no horário de sexta feira, com professores
que atuam também no Ensino Médio, poderão assistir às aulas no CMSP ou ser agrupados
presencialmente com outras turmas de seu mesmo ano, conforme decisão da equipe gestora,
respeitando-se os protocolos de distanciamento.

3 - Como agrupar os professores do Ensino Médio: Cada escola pode se organizar para
fazer nos três períodos, em dois ou apenas um, de acordo com sua realidade. As primeiras duas
horas de cada período serão destinadas para a apresentação centralizada, enquanto o tempo
restante será aberto para discussão local entre professores e gestão escolar.
Atenção: os professores devem participar dessas atividades formativas apenas dentro dos
limites de sua jornada / carga horária. Caso a quantidade de tempo para a formação
extrapole a jornada ou a carga horária de um professor, este não é obrigado a participar (embora
seja bem-vindo, caso queira).
•

Providenciar um espaço para a reunião com equipamento multimídia que permita o
acesso adequado ao CMSP e respeite o distanciamento proposto nos protocolos de
segurança.

4 - Da organização da pauta da reunião:
Primeira parte da reunião (2h de duração: das 07h às 09h no período da manhã; das 13h às 15h
no período da tarde e das 19h às 21h no período noturno): Haverá uma transmissão da equipe
SEDUC, pelo CMSP, para explicar melhor para os professores como se dará a definição de
quais itinerários formativos em cada escola. A transmissão se dará no canal de Gestão do
CMSP.
Após as duas horas dessa primeira parte, haverá um intervalo de meia hora.
Na segunda parte da reunião (2h de duração: das 09h30 às 12h; das 15h30 às 18h no período
e das 21h30 às 23h no período noturno), haverá um tempo para que o trio gestor converse com
os professores sobre os itinerários a serem ofertados naquela escola, a partir das opções
indicadas na pesquisa de interesse dos alunos. Para tanto, providenciar: o levantamento do
resultado da Manifestação de Interesse dos estudantes; as ementas dos Itinerários Formativos;
as matrizes dos Itinerários Formativos; a simulação de carga horária para cada componente
em cada combinação dos itinerários (poderá ser utilizada a calculadora da DER Capivari); lista
dos cursos de Novotec Expresso ou Novotec Integrado (apenas as escolas cujos alunos
indicaram a opção, já informadas no comunicado DER Capivari 476/2021).
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Atenção: a opção definitiva destes itinerários se esgota no dia 18 de agosto.

Para ajudar nesse processo, a SEDUC e a equipe de supervisão construíram dois cenários
possíveis de organização das escolas para o debate nesse dia. São apenas sugestões,
as escolas podem se organizar de acordo com sua dinâmica, mas é importante que
aproveitem esse espaço para debater sobre sua oferta de itinerários formativos em 2022.

Além disso, algumas ações que todos os diretores, independente do cenário em
que se encontram, podem fazer são: ouvir e sanar as dúvidas dos professores, levar para
supervisão as dúvidas que não forem possíveis de ser sanadas, apresentar e discutir as ementas
dos itinerários e suas matrizes curriculares, construir cenários de implementação,
simular os cenários na calculadora e assegurar que o rol de itinerários definido pela escola
irá garantir a carga horária de todos os professores.

CENÁRIO 1 - escolas com menos de 80% de manifestação de interesse

Para as escolas que não atingiram os 80% de manifestação de interesse, será
necessário que o diretor da escola, junto com o vice-diretor e o professor coordenador,
criem cenários mediante duas informações: (1) os dados da manifestação de interesse (o relatório
encontra-se na SED em: Gestão Escolar –> Novo ensino Médio –> Relatório Manifestação
de Interesse Diretor); e (2) o conhecimento do projeto de vida dos demais estudantes da escola.

Sendo assim, no dia 6, o foco deve ser construir alguns cenários possíveis de
combinação de itinerários a serem ofertados. Esses cenários devem ser simulados na
realidade da escola considerando outras duas variáveis: (1) espaço físico; e (2) atribuição de
professores (utilizando a calculadora). Os cenários que se tornarem inviáveis em função dessas
duas variáveis devem ser desconsiderados.

Após esse processo, a escola deve apresentar, no mínimo, dois cenários de
implementação para todos os estudantes da escola naquele turno. Esses cenários devem ser
discutidos com todos os estudantes, para se chegar à definição de qual será ofertado. Essa
apresentação e as discussões devem ocorrer até dia 16 de agosto, garantindo que todos os
estudantes da escola sejam ouvidos, inclusive aqueles que não estão indo presencialmente.
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CENÁRIO 2 - escolas com 80% ou mais de manifestação de interesse

As escolas que tiveram resultado desejável de manifestação de interesse podem
começar apresentando os resultados da SED para os professores. O relatório encontra-se na
SED em: Gestão Escolar –> Novo ensino Médio –> Relatório Manifestação de Interesse Diretor.

A partir desses dados, devem ser construídos os diferentes cenários (pelo menos, três
cenários), com os professores, considerando as primeiras opções dos estudantes (1ª opção e ou
1ª + 2ª opção). Esses cenários devem ser simulados na realidade da escola, considerando outras
duas variáveis: (1) espaço físico; e (2) atribuição de professores (utilizando a calculadora).
Os cenários que se tornarem inviáveis em função dessas duas variáveis devem ser
desconsiderados.

Para as escolas com uma ou duas turmas, há
aprofundamento curricular: os três cenários devem ser os seguintes:

três

possibilidades

●

Ciências Humanas com Linguagens + Ciências da Natureza com Matemática

●

Ciências Humanas com Ciências da Natureza + Linguagens com Matemática

●

Ciências Humanas com Matemática + Ciências da Natureza com Linguagens

de

Para as escolas com mais de duas turmas os cenários podem ser mais variados,
inclusive com opções de itinerários de uma única área do conhecimento e opções do
Novotec Integrado e Novotec Expresso, caso tenham sido indicadas para a escola.
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