Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
12/08/2021

REDE Nº 101
Prezados,
ASSUNTO 01: 2ª INDICAÇÃO DE LIVROS PARA OS NOVOS ACERVOS LITERÁRIOS 2021
Buscando ampliar e democratizar o acesso aos livros e acervos, a equipe do Programa Sala de
Leitura da Coordenadoria Pedagógica (COPED) divulga, para toda a Rede, o processo da 2º
INDICAÇÃO DE LIVROS - 2021 - para composição de acervo das Escolas Públicas do Estado de
São Paulo.
O objetivo da 2º INDICAÇÃO DE LIVROS - 2021 é levantar indicações de títulos de interesse dos
estudantes, professores e comunidade escolar. Os dados provenientes das indicações serão
considerados nas próximas aquisições de livros feitas pela Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo.
Observação:
Na reunião programada para o dia 13/08/2021, da Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de
Ensino de Santo André com os Professores Coordenadores das Unidades Escolares os materiais
para esta ação serão apresentados, porém, estamos encaminhamos anexos Tutoriais – 2ª
indicação de livros 2021 – Anos Iniciais, bem como o tutorial referente aos Anos Finais e Médio
- Materiais de Apoio - Itinerário Formativo e tutorial para preenchimento de dados SED.
Ademais, segue o PPT referente à formação que ocorreu dia 09/08/2021, com a equipe
responsável na diretoria de ensino sobre o processo da 2ª Indicação de Livros - 2021.
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Tutorial – Anos Iniciais
Tutorial – Anos Finais e Ensino Médio
Tutorial de preenchimento de dados na SED
Material de Apoio Novo Ensino Médio
PPT da Formação SEDUC - DE
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ASSUNTO 02: ESCOLAS DO EM COM EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) QUE
POSSUEM EJATEC.
Senhores Diretores e GOEs,

1-Estão abertas as inscrições até 18/08, para a 2ª Edição/2021 do Curso EJATEC-Práticas de
Orientações de Estudos, no site da EFAPE. Favor dar ampla divulgação.
2-Segundo orientações repassadas da Equipe Central, as informações de acesso foram
enviadas no *e-mail institucional* dos estudantes que estão com o cadastro completo (com
CPF). Neste e-mail, consta o tutorial de acesso. Existe a possibilidade de os estudantes não
terem acessado este e-mail, não se apropriando destas informações. Há um “Documento
Orientador” - Orientação sobre o início das Aulas-Turmas EJATEC, com link de acesso ao
tutorial. Ainda, fomos informados que não foi concluída a atribuição dos professores da rede. O
sistema está sendo readequado, para incluir a possibilidade de atribuir mais de um professor
para a mesma disciplina. Essa funcionalidade será disponibilizada na segunda, 16/08.
3-Segue anexo o “Documento Orientador” com todas as informações repassadas, para todos
da Equipe Escolar:

Anexo: ORIENTAÇÃO INÍCIO AS AULAS – EJATEC

Equipe EJATEC-Santo André
SUPERVISÃO ESCOLAR

ASSUNTO 03: MTI - MÓDULO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Dando continuidade ao acompanhamento de cada unidade escolar no quesito de Tecnologia e
Inovação, estamos lançando o MTI - Módulo de Tecnologia e Inovação, que faz parte do
MMR - Método de Melhoria de Resultados, com o nível de adoção em tecnologia e
inovação, questionários que deverá ser respondido por três atores diferentes de cada
unidade escolar: trio gestor, professores e estudantes.
O nível de adoção em tecnologia e inovação foi desenvolvido no intuito de acompanhar as
unidades escolares em 4 dimensões (visão, formação, recursos digitais e infraestrutura) em
que os atores em cada segmento deverá respondê-lo de acordo com sua unidade escolar para
compreender o nível (básico, intermediário e avançado) que a escola se encontra. Além, de
fornecer feedback e subsídios padronizado através de gráficos as unidades escolares para que
possam continuar avançando, e as Diretorias de Ensino acompanhando.
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O mesmo está disponível no ambiente que todos já conhecem que a SED - Secretaria Escolar
Digital, na parte de Gestão Escolar, MMTI (imagem antiga, que está sendo
customizada), considerar MTI.
Isso também, ajudará a Secretária Estadual de Educação do Estado de São Paulo a ser mais
assertiva em suas politicas públicas e garantir recursos necessários as unidades escolares para
que possam avançar nas dimensões, ao mesmo tempo que aproxima e unifica os processos,
como trazendo as discussões do MMR e do MTI (entre outras que serão divulgadas em breve)
em conjunto e nas mesmas datas, para que o órgão central, possa mitigar dúvidas junto aos
envolvidos.
O MTI, traz como finalidade:
1. Identificar o nível de maturidade em adoção de tecnologia e inovação nas escolas do Estado
de SP com lançamento em 11/08/2021 e ficará aberto até 04/09/2021 e o questionário
foi realizado para a rede considerado as especificidades da rede;
2. Propor melhorias nas escolas de acordo com as devolutivas dos questionários de
diagnóstico;
3. Apoiar o processo de planejamento de uso de tecnologias e inovação nas escolas de São
Paulo;
4. Apoiar no processo de planejamento de compras de TICs pelo PDDE SP;
5. Monitorar as ações planejadas pelas escolas.
Na próxima semana, dia 17/08 as 11:00, será realizado uma live, com a Débora Garofalo
Coordenadora do CIEBP e de Tecnologia e Inovação e com o Andrei Amaral, Consultor da
CITEM, para apoiar as dúvidas das unidades escolares e diretorias. No entanto, as unidades
escolares podem se organizar da melhor forma e começar a responder o questionário e para
isso preparamos esse manual https://docs.google.com/presentation/d/1CWs2WvsZYjqmxsZHZwUOvxeOFFL7jQV/edit?usp=sharing&ouid=110677260832342509438&rtpof=true&s
d=true
para dirimir as principais dúvidas. As mesmas poderão ser encaminhadas ao portal de
atendimento, através do link http://atendimento.educação.sp.gov.br.
Contamos novamente com o apoio de vocês, para todas as unidades escolares possam
preencher o questionário.

Ivanildo F. Silva
NUCLEO PEDAGÓGICO
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