Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
11/08/2021

REDE Nº 100
Prezados,
ASSUNTO 01: AS INSCRIÇÕES DA 3ª EDIÇÃO DO Menina Ciência Ciência Menina
(MCCM) ESTÃO ABERTAS!
O MCCM, edição virtual 2021, é ofertado para as meninas do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.
As inscrições irão do dia 10 ao dia 29 de agosto e serão 150 vagas! O principal objetivo do é
incentivar a inserção de meninas no mundo fascinante das Ciências, por meio de palestras e
atividades práticas especialmente desenvolvidas por mulheres cientistas que amam o que
fazem!
O evento será totalmente online e serão oferecidos certificados às participantes que
finalizarem o curso.
Para se inscrever, acesse o link do formulário disponível em
https://forms.gle/pbsaTFaJ5bMaDbSRA
As 150 estudantes selecionadas serão definidas a partir de um sorteio, que terá seu resultado
divulgado dia 30/08/2021, através de redes sociais (Facebook e Instagram) e da página oficial
do MCCM (https://linktr.ee/meninaciencia.ufabc).

Fique atenta a agenda e venha ser parte desse mundo de possibilidades!!!!

De 10/08 a 29/08 - Período de Inscrições
30/08 - Sorteio das Participantes, Divulgação do Resultado e da Lista de Espera
De 30/08 a 04/09 - Inscrições primeira chamada.
De 05/09 a 06/09 - Inscrições segunda chamada.
De 07/09 a 08/09 - Inscrições terceira chamada.
08/09 - Integração entre meninas e monitoras
De 09/09 a 10/09 - Inscrições quarta chamada.
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11/09 - Abertura Oficial do MCCM 2021.
Para maiores informações acesse o site oficial do Programa ou entre em contato!

Gabriela C de Carvalho – PCNP - Biologia
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 02: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: NOVA SÉRIE FORMATIVA DO
CANAL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO APLICATIVO CMSP.
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
Dessa forma, desde o dia 02 de julho de 2021, no Canal de Desenvolvimento do CMSP há a
transmissão de uma série produzida em parceria entre as Secretarias da Saúde, da Justiça e
da Educação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a forma como
podem ser trabalhados na escola.
Semanalmente, 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.
As transmissões acontecerão todas as sextas-feiras, das 15h45 às 17h15, no Canal de
Desenvolvimento Profissional 1, pelo app CMSP ou no canal do YouTube do CMSP.
Abaixo segue o cronograma de todas as formações que serão realizadas durante o ano de
2021.
As formações que já ocorreram podem ser encontradas no repositório do CMSP.

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 2

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André

NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: PAA - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL
Senhores Diretores;
O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação
(SEDUC) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). Considerando a
incumbência do Poder Público na responsabilidade de promover a educação ambiental formal e
não formal em todos os níveis de ensino - artigo 225 da Constituição Federal - e de promover a
Política Estadual de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780/2007 e regulamentada
pelo Decreto nº 63.456/2018, que coloca a Educação Ambiental como componente essencial e
permanente da educação, devendo estar presente em âmbito estadual e municipal, de forma
articulada e continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos.
Dando continuidade às ações de formação, o 4º Diálogo está previsto para o dia 17 de agosto
de 2021, das 14h00 às 15h00, no Canal Desenvolvimento Profissional 2. O encontro terá como
foco a abordagem teórica da linha temática de Conservação da Biodiversidade relacionadas aos
Serviços Ecossistêmicos. Também haverá compartilhamento de boas práticas desenvolvidas
pela rede estadual de ensino.
O Diálogo é direcionado aos Professores, Professores Coordenadores, Diretores e ViceDiretores das Unidades Escolares.
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Os Diálogos já realizados podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, via
Repositório do CMSP.
Disponibilizamos links de vídeos que podem ser consultados, relacionados a Conservação da
Biodiversidade:
- A Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030 começou! Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=E650XzWa-xA&t=5s
- Áreas de Preservação Permanente Disponível em:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/co
nduta-ambiental-legal-areas-de-preservacao-permanente/
- Minuto Ambiental – Matas Ciliares disponível em:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/mi
nuto-ambiental-matas-ciliares/
- Erosão do Solo (CEA-Bertioga), disponível em:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/ce
abertiogaerosaodosolo/
Solicitamos que as atividades desenvolvidas na U.E. tenham os seus registros arquivados e os
temas apresentados nas Reuniões de Trabalho sejam trabalhados nos ATPCs conforme
calendário enviado anteriormente.

Equipe dos Anos Iniciais
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 04: EM DIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO
Senhores Diretores,
Nesta semana, todas as escolas que oferecem Ensino Médio estão realizando as análises e
discussões para a definição dos Itinerários Formativos (IF).
1. Abaixo, ressaltamos alguns pontos fundamentais a serem considerados para essa definição:
A escola deverá ofertar, no mínimo dois Itinerários Formativos. O número de IF ofertados será
igual ao número de turmas de 2ª série em 2022. A escola que ofertará apenas uma turma de 2ª
série/2022 também deverá escolher dois IF.
➢ A oferta de IF pela escola deverá contemplar as quatro áreas de conhecimento;
➢ A escolha de dois IF deve ser por período. Se a escola terá turmas de 2ª série no período
da manhã e no período noturno, a escola deverá ofertar dois IF no período da manhã e
dois no período noturno, não sendo necessariamente os mesmos. Assim, no período da

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 4

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
manhã a escola deverá ofertar IF que contemplem as quatro áreas de conhecimento no
período da manhã e, no período noturno ofertar também IF que contemplem as quatro
áreas.
➢ Para definir quais IF a escola ofertará deverão ser levados em consideração:
▪

Os resultados da Manifestação dos alunos (a equipe deverá consultar os resultados
disponibilizados na SED, inclusive observando os gráficos por IF e por opção dos
estudantes);

▪

As ementas de cada IF já disponibilizadas;

▪

As Matrizes das Unidades Curriculares também já disponibilizadas;

▪

A Calculadora, que após inserção dos dados, permitirá à equipe visualizar o
quantitativo de aulas do Aprofundamento previamente selecionado, simulando a
distribuição de aulas no IF para atendimento dos docentes;

➢ A definição dos IF tem caráter democrático e participativo e envolve todos os segmentos
da escola.
➢ O prazo para a definição e indicação do IF é 18 de agosto de 2021.
2. Sinalização dos IF na SED
▪

A indicação dos IF pela escola ocorrerá na SED. É importante que a equipe confira
os dados inseridos para não ocorrer situações que não sejam passíveis de solução.

▪

Após sinalizar os IF que serão ofertados, a equipe deverá entrar em contato com o
Supervisor de Ensino que acompanha a escola para a continuidade de trâmite.

▪

Todas as escolas que ofertam EM deverão proceder à sinalização dos IF.

▪

O registro será realizado pelo Diretor ou Vice-Diretor da Unidade Escolar.

Para acessar, seguir os seguintes passos:
1º passo
SED > Gestão Escolar > Novo Ensino Médio > Definição dos Itinerários Formativos na Unidade
Escolar.
Aparecerá a tela “Definição dos itinerários”
2º passo
Nessa tela deverá ser informado o ano 2022.
Os demais campos já estarão preenchidos com os dados da escola.
Selecionar Pesquisar
3º passo
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A tela que seguinte apresentará ao usuário a lista de Itinerários Formativos disponíveis para a
escola. Portanto, somente para as escolas listadas que poderão optar por NOVOTEC Integrado
ou Expresso (lista da SDE) aparecerão os IF de NOVOTEC.
De posse dos IF previamente selecionados para cada turma de 2ª série/ 2022, por período, o
usuário observará na tela os seguintes campos:
Área do Conhecimento – Aprofundamento Curricular/IF – Tipo de Aprofundamento – Selecionar
– Quantidade de Turmas Diurno – Quantidade de Turmas Noturno
Selecionar: o usuário selecionará o IF previamente definido
Quantidade de turmas diurno: o usuário informará quantas turmas no período diurno cursarão
o IF selecionado.
Quantidade de turmas noturno: o usuário informará quantas turmas no período diurno
cursarão o IF selecionado.
Em todos os campos não selecionados pelo usuário, colocar “0”.
Após a conferência dos IF selecionados e os respectivos números de turma e períodos, clicar em
“SALVAR”
A SED apresentará a seguinte mensagem:
“APROFUNDAMENTO CURRICULAR – ITINERÁRIOS SALVOS COM SUCESSO”
PEI: Nos Itinerários Formativos selecionados, o usuário deverá indicar o número de turmas no
item “quantidade de turmas diurno”. As UC 7 e 8 serão indicadas posteriormente.
Será permitida a edição para correção de digitação e de IF, das informações inseridas até
18/08/21.
Anexo: Passo a passo

Equipe do Ensino Médio
SUPERVISÃO DE ENSINO
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