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Informação nº 1: Entregas de materiais 
didáticos - 3° bimestre 

 
 

 

Informamos que as entregas de materiais didáticos do 3º bimestre serão iniciadas em 17/08/2021 

para todas as Diretorias de Ensino da capital, e em 18/08/2021 para as diretorias da Grande São Paulo 

e do interior. 

 
O cronograma atualizado das entregas está disponível neste documento: Cronograma de entregas 

dos cadernos didáticos do 3º bimestre . 

 

Serão entregues: 
 
 

1. Cadernos do Aluno: os títulos e quantitativos podem ser conferidos clicando aqui. 

2. Cadernos do Professor - Aprender Sempre: os títulos e quantitativos podem ser conferidos 

clicando aqui. 

 

Da mesma forma do bimestre anterior, existem duas ferramentas para auxiliar na distribuição 

adequada dos volumes entregues às unidades escolares e solucionamento de ocorrências, sendo eles 

o manual de encaminhamento de divergências (Manual de recebimento dos materiais - 3º Bim) e os 

formulários para conferência de recebimento: 

 
1. Formulário de recebimento dos materiais do Estudante. 

 

2. Formulário de recebimento dos materiais do Professor - Aprender Sempre. 
 

 

O manual informará quais os procedimentos a serem realizados a partir do recebimento dos materiais 

até o encaminhamento em casos de ocorrências nas entregas. Os formulários, por sua vez, deverão 

ser preenchidos com os quantitativos recebidos pela escola com todas as informações de sobras e 

faltas detalhadas. 

 

Para que o processo ocorra da melhor maneira possível, pedimos que os responsáveis pelos materiais 

em cada Diretoria de Ensino leiam e repassem o Manual e o Formulário às unidades escolares 

https://docs.google.com/document/d/1kAE436w2JIE6mg-p8SITQDMrugjdyyC-97OnTHXqWno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kAE436w2JIE6mg-p8SITQDMrugjdyyC-97OnTHXqWno/edit?usp=sharing
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTgwYmE2MjItY2Q3NS00Y2E5LWJjOTgtMmFkYjEzOGJmZTYwIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzdjMjU1NTktZDYxZS00ZTFiLTkyOTgtOWVjYjAzZTc3OTUyIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
https://docs.google.com/document/d/1YV1rp7sbZfszco5Nes1tQAcs39VPN9cPKRpBNkFIrzo/edit?usp=sharing
https://forms.gle/LeFU2LuU9r3QBAsz9
https://forms.gle/8fgnUi1S3EgDLLUL8
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estaduais e aos municípios conveniados de sua região, para seu conhecimento e para preenchimento 

no recebimento das entregas. 

 
Pedimos que, se possível, não sejam distribuídos materiais antes da leitura e preenchimento do 

formulário. 

 
 

COPED/DECEGEP/CEART/Equipe de Materiais 
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Informação nº 2: Concurso de Redação - 
Hospital de Amor - Fase II 

 
 

 

Comunicamos que já estamos na Fase II: Banca de Avaliação nas escolas, do IX Concurso de Redação 

- Hospital de Amor. 
 
 

As escolas têm até dia 20/08/2021 para selecionarem as redações finalistas e enviarem para o 

Núcleo Pedagógico a/c PNCP Jacob.  

 

Conforme anexo II do Regulamento do Concurso (disponível no link), o número de redações a serem 

enviadas para o Núcleo, deve obedecer ao quadro abaixo, sendo no mínimo 1 e no máximo 4 

redações: 

 
Anexo II – Número de redações por escola. 

 
 

Número de 
redações 

realizadas 

Número 

de 

redações 
selecionada

s 

Até 90 redações 1 redação 

De 91 a 300 

redações 

3 redações 

Acima de 

300 
redações 

4 redações 

 

 

https://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao/
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Anexo III – Dados das escolas. 
 
 

Nome da 

Escola 

 

Cidade  

Número 

de 

professore

s 

envolvidos 

 

Número de 

alunos 

participantes 

 

Número de 

salas de 9° 

ano 
participantes 

 

Número 

de redações 

enviadas 

 

 

 

Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso de Redação, que pode ser 
acessado no link. 

 

 
 

COPED/DECEGEP/CEFAF 

https://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao/


7  

 

 

Informação nº 3: Programa Escola + Segura 
em ERRD (7ª Trilha Formativa dos 

Profissionais da Educação e dos Estudantes) 
 
 

 

Informamos às 91 Diretorias Regionais de Ensino que no dia 19 de agosto de 2021, das 13h às 14h, 

via Centro de Mídias de Educação de São Paulo (CMSP), será transmitida a 7ª trilha formativa do 

Programa Escola + Segura em ERRD: Primeiros Socorros. 

Ressaltamos que o Programa Escola + Segura está estruturado em três frentes de atuação: 
 
 

1) Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD; 

2) Alerta sobre riscos de desastres; 

3) Protocolo de Proteção à vida. 
 
 

Dentre os objetivos gerais do Programa, destacamos: fortalecer a educação para redução de riscos e 

para resiliência; proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos e desastres; e garantir 

o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face dos possíveis perigos e/ou 

adversidades. 

Dando continuidade ao cronograma, a 7ª Trilha Formativa dos Profissionais da Educação tratará da 

linha temática “Primeiros Socorros” e abordará traumas, crise convulsiva, engasgo e contato dos 

bombeiros. A apresentação contará com a participação de Giselle Teles (EFAPE), Capitão Bruno e 

Sargento Daiane (Polícia Militar). 

A formação é direcionada para o público-alvo: PCNP; Trio Gestor: Diretores, Vice-Diretores e 

Professores Coordenadores; Professores, em especial das áreas de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas (CHS) e Ciências da Natureza (CN) das redes públicas de ensino estadual e municipais; 

Colaboradores do Programa Escola da Família (Supervisores, PCNP, Professores Articuladores, 

Educadores Universitários e Voluntários); Professor Orientador de Convivência (POC), PCNP de 

Convivência e Supervisor do Conviva e Vice-Diretor, e poderá ser acessada via CMSP por meio do 

Canal Formação de Professores (rede estadual) e Canal Professor da Rede Municipal. 

 
Aproveitamos para informar que a 7ª Trilha Formativa dos Estudantes, com a temática “Primeiros  

Socorros”, será realizada no dia 25/08, no canal Anos finais – das 12h às 13h. 
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Para retomar os conteúdos das primeiras trilhas do Programa Escola + Segura em ERRD e compartilhar 

ideias, percepções e sugestões, consulte o repositório do Centro de Mídias de Educação de São Paulo 

(CMSP) e os formulários de avaliação por meio dos seguintes endereços: 

 
 

Temática Link da trilha Link do formulário de 

avaliação 

1. Sistema 

Nacional e 

Estadual de 

Proteção e Defesa 

Civil 

https://repositorio.educ

acao. 

sp.gov.br/#!/midia?vid

eoPlay 

=13910&id=0 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1F 
AIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_x

VvkRse 

VENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/vie

wfor 
m?usp=sf_link 

2. Riscos e 

desastres no Brasil 

e no Estado de São 

Paulo 

https://repositorio.educ

acao. 

sp.gov.br/#!/midia?vid

eoPlay 

=14389&id=0 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1F AIpQLSevpb- 

9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J

46FCar 
YBTcWwJvMGIrw/viewform?us

p=sf_li 
nk 

3. Percepção de risco https://repositorio.educ

acao. 

sp.gov.br/#!/midia?vid

eoPlay 

=14634&id=0 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1F 

AIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJU
bRqQM 

hxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/

viewfor 
m?usp=sf_link 

4. Mudanças 
climáticas e 

desastres 

https://repositorio.educac

ao.sp. 

gov.br/#!/midia?videoPla

y=1463 8&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIp 

QLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqU

OaUhWyi 
7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?us

p=sf_lin k 

5. 

Comunidade
s Resilientes 

https://repositorio.educac

ao.sp. 

gov.br/#!/midia?videoPla

y=1463 9&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIp QLSeErydEWUgWw-
pWO4GcAB- 

NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag

/viewfor m 

6. Drogas e Violência https://www.youtube.com

/chan 

nel/UCIvCBxEXtOZMhSOH

qjE3EN A?app=desktop 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIp 
QLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1t

HWuCl 

_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform 
 

 

 
 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
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Informação nº 4: Dia do Agita Galera 
– 27/08/2021 

 
 

A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e o Centro de 

Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS), informa que realizará o 

Agita Galera – Dia da Comunidade Ativa, com o tema: “Passos Verdes – Transformando o futuro com 

diversão”, entre os dias 31/08 e 04/09/2020. 

 
O objetivo dessa parceria de 24 (vinte e quatro) anos está em conscientizar a população escolar em 

aumentar o nível de conhecimento da adoção de um estilo de vida ativo voltado a práticas saudáveis 

e envolver a comunidade escolar em atividades físicas no seu dia a dia. 

 

Neste ano o tema proposto tem o intuito de promover o crescimento e o desenvolvimento saudável 

e sustentável por meio da alimentação e atividade física de forma colaborativa e participativa dos 

estudantes. Sugerimos um trabalho em parceria entre os professores para conscientizar os 

estudantes respeito de alimentos saudáveis, jogos brincadeiras e exercícios que elevem a qualidade 

de vida. 

 

Trata-se de um dia de celebração, sensibilização e valorização das atividades comumente realizadas 

pelos alunos durante as aulas de Educação Física. 

Orientamos que as Diretorias de Ensino a realizem um ATPC sobre o tema, dando enfoque à 

importância da prática de atividade física e alimentação saudável durante o isolamento e para o 

retorno as aulas, a fim de proporcionar um equilíbrio emocional e manutenção do condicionamento 

físico, combatendo o sedentarismo. 

 
Considerando a grande importância do registro das atividades realizadas para compor o rol de Boas 

Práticas em 2021, solicitamos às Diretorias de Ensino que orientem os professores de Educação Física 

das Unidades Escolares no sentido de registrarem as ações realizadas no dia 27 de agosto, Dia do 

Agita Galera (Eixo Educação), no portal do Agita Galera, até o dia 03 de setembro no link. 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF 

https://portalagita.org.br/pt/agita-sp/agita-galera/apresentacao.html


10  

 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção PCNP, Diretores, Coordenadores e professores! 
 

 
O prazo de adesão das escolas públicas de ensino fundamental para participarem do Aprender Valor 

em 2021 já foi encerrado, e tivemos adesão de 499 escolas da rede! 

O Aprender Valor é um programa permanente que será ofertado nos próximos anos. As escolas que 

tiverem interesse, e que não estejam participando desta edição, terão nova oportunidade de aderir 

ao final deste ano, para participação no programa em 2022. 

 

Para quem já aderiu, o próximo passo é realizar o cadastro e enturmação de estudantes, bem como 

o cadastro de professores. 

Para auxiliá-los nessa etapa, reforçamos a necessidade de assistir à live que aconteceu no dia 03 de 

agosto e que está disponível no link. 

 

Cadastre também seus profissionais para que eles tenham acesso às formações que já estão 

disponíveis na plataforma. Convidamos vocês para assistir o evento Aprender Valor | O poder 

transformador da Educação Financeira, disponível no link. 

 

 
Informação nº 5: Aprender Valor 

COPED/DECEGEP/CEFAF 

https://youtu.be/paTqHvHAiK4?t=330
https://www.youtube.com/watch?v=yfn_Outkfm0&ab_channel=BancoCentraldoBrasil
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Informação nº 6: Encontro Nacional de 
Atendimento Escolar Hospitalar e Domiciliar 

 
 

Atenção: Supervisores, PCNP e professores da Educação Especial em Classe Hospitalares! 
 
 
 

Comunicamos que no mês de outubro ocorrerá o 11º Encontro Nacional de Atendimento Escolar 

Hospitalar e Domiciliar e 1º Simpósio Internacional de Atendimento Escolar Hospitalar e 

Domiciliar/Giei, com o tema "Campo Interdisciplinar do Atendimento Educacional em Classe 

Hospitalar e Domiciliar: Políticas, Formação e Práticas". 

O evento contará com apresentação de palestras, mesas redondas e comunicações orais, e será 

realizado no formato on-line, no período de 15 a 17 de outubro de 2021. A Comissão Organizadora 

do Encontro optou pela não cobrança de taxa de inscrição, e um dos objetivos principais é que o 

evento possa ser um espaço de troca de informações entre gestores, professores e pesquisadores, 

para mapeamento das políticas e práticas educacionais desenvolvidas nos estados brasileiros, com a 

participação em Mesas Redondas. 

Aos professores, pesquisadores e demais participantes são propostos dois momentos: 

1. A participação colaborativa em uma das sessões de Comunicação Oral enviando um resumo ou 

relato de experiência, cujo formato e diretrizes estão disponíveis no site do Encontro, na página 

Submissões, e que irá compor os Anais do evento. 

2. O acesso aos formulários para coleta de dados como fontes documentais que poderão fazer parte 

dos anexos do Ebook final, para acervo de consulta, que também constará dos Anais. No site do 

Encontro, desenvolvido exclusivamente para o evento, poderão ser obtidas mais informações como: 

programação, submissão dos trabalhos, vídeos demonstrativos etc. 

 

http://www.congressochd2021.org/
http://www.congressochd2021.org/
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