Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
02/09/2021

REDE Nº 117
Prezados,
ASSUNTO 01: QUESTIONÁRIO DO PROGRAMA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA ESCOLAR –
PVSE.
O Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP, está realizando a
atualização dos dados do PVSE e solicitam a parceria de todos.
Para tanto, orientam as unidades escolares a preencherem o Questionário do Programa
Vizinhança Solidária Escolar – PVSE.
Lembrando que o PVSE é a rede de contatos, via WhatsApp - participação da comunidade
escolar, vizinhos, Polícia Militar, entre outros - para juntos, ajudarmos a zelar pelo patrimônio
público, pela segurança da escola e do entorno.
O questionário estará disponível entre 30/08 até 21/09
É muito importante a participação de TODAS as unidades escolares na pesquisa, mesmo
aquelas que ainda não implantaram o PVSE.
Link para preenchimento: https://forms.gle/Rt9Uo3LQoWMebHVs5

Equipe Conviva
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 02:

VESTIBULAR UNESP 2022

Informamos que todos os alunos da rede pública estadual que concluirão o Ensino Médio em
2021, inclusive da Educação de Jovens e Adultos – EJA e Centro Estadual de Educação de
Jovens e Adultos - CEEJA, poderão se candidatar ao Vestibular UNESP 2022 com desconto de
75% na taxa de inscrição, com o objetivo de incentivar a participação e o ingresso dos alunos
da 3ª série do Ensino Médio na universidade. Ao ingressar na UNESP, os alunos de baixa renda
podem contar com vários programas de apoio de permanência na universidade, tais como:
auxílio-alimentação, moradia estudantil, bolsa-manutenção etc.

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

Página - 1

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
Acessando o site da VUNESP (www.vunesp.com.br/VNSP2105) os alunos deverão preencher
todos os dados da ficha de inscrição e informar o RA para que o sistema da instituição possa
gerar automaticamente o boleto bancário com o referido desconto.
Segue abaixo o cronograma:
•Período de inscrição: 08/09 a 07/10/2021
•Data limite para o pagamento do boleto bancário com taxa reduzida (R$ 45,00): 08/10
Existe também a possibilidade de o aluno em condição de vulnerabilidade social solicitar a
isenção total na taxa de inscrição, no período de 31/08 a 07/09/2021.
Mais informações: Guia das profissões: acesse no link
https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes/.
Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link
www.vunesp.com.br/faleconosco “Fale Conosco” do site da VUNESP ainda pelo Disque VUNESP
(11) 3874-6300.

NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: ACELERADORA P&G SOCIAL - EDIÇÃO 22 VOZES
TEXTO O Programa Aceleradora P&G Social - Edição 22 Vozes, que tem como objetivo construir
conjuntamente com 22 jovens potência soluções táticas para mobilizar mudanças em 2022 por
meio do diálogo com sociedade civil, organizações privadas e líderes de opinião. Jovens
potência são jovens de 18 a 24 anos que participam ou já participaram de grupos coletivos,
organizações e/ou similares com informações comprovadas em formular e implementar
questões estratégicas em seu território.
A aceleradora surgiu em julho de 2020, no momento de pandemia, visando apoiar projetos
focalizados nesse contexto, passou pela segunda onda com fortalecimento de afro
empreendedores e segue para mais uma temporada focalizada em jovens. Para participar, o
jovem que lidera um projeto revolucionário e de grande impacto social, precisa cadastrá-lo até
24/09, no site www.aceleradorapgsocial.com.br.
O programa oferecerá capacitação por meio de dupla de trabalho (participante e especialista
P&G), conexão com parceiros estratégicos que poderão auxiliar no desenvolvimento e/ou
materialização da proposta, suporte financeiro, entre outros benefícios e visibilidade nas
plataformas corporativas da P&G.

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 04: ALÉM DA ESCOLA - MISSÃO NOVOTEC EXPRESSO

Atenção professores do Além da Escola que cadastraram turmas na Missão Novotec Expresso!

• As aulas estão previstas para iniciar nas próximas semanas. A SEDUC-SP e a SDE-SP darão
instruções para o início das aulas.
• Todos os estudantes na turma serão matriculados pelas escolas técnicas responsáveis pelos
cursos: as ETECs e FATECs do Centro Paula Souza e também a Escola Sequencial.
Vale lembrar que todas as aulas das Missões Novotec Expresso são remotas, o que significa que
os estudantes não terão que comparecer presencialmente nas escolas técnicas, trata-se apenas
de um registro formal.
• As aulas serão remotas, síncronas, via plataforma de uso das escolas técnicas (Microsoft Teams
ou Google Classroom).
• A carga horária será executada em aproximadamente 9 aulas semanais, divididas em 3 dias,
com previsão de término em 17/12.
• Neste link um breve explicativo de como será a divisão da carga horária dos estudantes das
Missões Novotec Expresso:

https://docs.google.com/presentation/d/1zc2JSaVGgY74_BieASG8EdLWG9o5ySTiwweqq1NQg6
Y/edit?usp=sharing

O QUE É A MISSÃO NOVOTEC EXPRESSO DENTRO DO ALÉM DA
ESCOLA?

O Além da Escola é composto por três pilares principais: 1) Apoio à Aprendizagem (organizado
em trilhas formativas dentro da aba Outros > Além da Escola no app do CMSP); 2) Orientação
de Estudos (encontros entre professor atribuído e turma, 2x por semana na aba Turmas do app
do CMSP); e 3) Missões (projetos integradores organizados no Caderno de Missões).
Dentro do pilar Missões, existem as Missões Regulares e as Missões Novotec Expresso.
As Missões Novotec Expresso são ofertadas a partir de uma parceria entre a Seduc e a SDE
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e visa oferecer aos estudantes do Além da Escola
aproximadamente 8.5 mil vagas (no total), em cursos Novotec Expresso, principalmente nas
áreas de tecnologia, comunicação, gestão de pessoas e negócios.
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Live Além da Escola: Acompanhamento e avaliação (CMSP)
08/09- 16:00 – Canal Gestão e Além da escola
Público alvo: Gestores e Professores do Além da escola
LINKS ÚTEIS
Live Novotec Expresso (16/08)
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=20400&id=0
Slides da Live Novotec Expresso (16/08)
https://drive.google.com/file/d/1ZbJoH5_0Vm0L03A0rHdqzsnJRG8xXIlB/view
Matéria Informativa
https://www.educacao.sp.gov.br/professores-alem-da-escola-tem-ate-proxima-quinta-feira18-para-cadastrar-turmas-nas-missoes-novotec-expresso/
Live de apresentação “Além da Escola”
https://www.youtube.com/watch?v=wtHG5TtPhnQ
PPT Live Além da Escola
https://docs.google.com/presentation/d/1LjyqC9elJ9bn3CFq8W9lkFAeV4rqLYIZBjorU6RuTM/edit?usp=sharing
Playlist Formativa
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Final_PlaylistFormativa_Al%c3%a9m-da-Escola.pdf
Matéria sobre Playlist
https://www.educacao.sp.gov.br/educacao-sp-lanca-playlist-formativa-para-o-programa-alemda-escola/
Regras de distribuição dos Chips remanescentes
https://docs.google.com/document/d/1uvU2amMVc5OTRmreeo7Hcmnce7ExnbijmJFSPr6d6A/edit?usp=sharing
Caderno do Professor
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/Caderno-do-professor.pdf
Caderno do aluno
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https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/Caderno-do-aluno.pdf
Caderno de missões
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/OK_Caderno-deMissoes_Alem-da-Escola-1-1-1.pdf
Outros materiais
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/materiais-de-orientacao/

NOME
NUCLEO

ASSUNTO 05: INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E
AULAS/2022
Direção/GOE
Solicitamos ampla divulgação da live que ocorrerá no CMSP sobre “Inscrição para o
Processo de Atribuição de Classes e Aulas/2022” (Cronograma de Lives, às fls.35 - inciso
VI – CMSP – CENTRO DE MÍDIAS SP, contido no Boletim Semanal Subsecretaria – Ano 2021 –
Nº 346 – 01 de setembro de 2021), conforme segue:
Data: 8 de setembro de 2021
Horário: das 12 às 13 horas
Canal: Gestão
Público Alvo: Docentes, GOE, Supervisores, Diretores, CRH e NFP

Comissão de Atribuição de Aulas
SUPERVISÃO ESCOLAR

ASSUNTO 06: INFORMAÇÕES TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Tendo em vista que muitas unidades ainda não conseguiram realizar o diagnóstico do MTI,
estamos estendendo o prazo para término no dia15/09/2021 (quarta-feira).
Orientar o PROATEC para que organize as unidades escolares a responderem o questionário do
MTI na SED, dentro de Gestão Escolar, aba MTI, entitulado diagnóstico de nível de adoção em
tecnologia, conforme manual enviado anteriormente.
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Ressaltamos a importância de todas as escolas da rede estadual responderem, considerando os
seguintes grupos:
· trio gestor + Proatecs,
· professores da unidade escolar;
· estudantes do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio.

Link do manual:
https://docs.google.com/presentation/d/1CWs2WvsZYjqmxsZHZwUOvxeOFFL7jQV/edit#slide=id.p1

Equipe - Tecnologia
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 07: FORMAÇÃO “JORNADA EDUCADORES DA CIDADANIA
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) em parceria com a Mobis,
convida você para participar do programa “Jornada Educadores da Cidadania”. Este programa
tem como objetivo promover a formação sobre o tema da cidadania nas escolas brasileiras e,
por meio de trocas e atividades criativas, com o uso de metodologias ativas, você poderá se
desenvolver como uma liderança cidadã.
O programa possui carga horária de 14 horas de formação online sobre democracia,
participação cidadã, instituições políticas e cidadania digital. Ao final da jornada, as práticas
pedagógicas criadas serão organizadas pela Mobis, em formato de um eBook, que terá a
autoria assinada pelos professores. O programa conta, ainda, com uma bolsa de R$ 800,00
para cada professor selecionado para o programa.
Quem poderá participar? Todos os professores do Ensino Fundamental dos Anos Finais e do
Ensino Médio e, a partir de um processo seletivo, serão escolhidos 12 educadores de todo
Brasil.
Deseja se inscrever? Então clique no link abaixo para preencher o formulário de inscrições,
disponível até o dia 5 de setembro de 2021.
Importante: Este curso não poderá ser utilizado para evolução funcional, conforme legislação
vigente.
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Link de inscrição:
https://pt.surveymonkey.com/r/P2WMGJV

Equipe de Ciências Humanas
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 08: ENSINO HÍBRIDO E PERSONALIZAÇÃO: COMO FAZER NA MINHA
ESCOLA? – 1ª EDIÇÃO/2021
A partir de 30 de agosto, estão abertas as inscrições para o curso Ensino híbrido e
personalização: como fazer na minha escola? – 1ª Edição/2021, e permanecerão disponíveis
até o dia 6 de setembro de 2021. Para esta ação, serão oferecidas 6.000 vagas.
Por meio de práticas concretas e inspirações alinhadas à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e às diretrizes do Currículo em ação de São Paulo, são explorados diferentes modelos
de ensino híbrido, além de exemplificadas adaptações das estratégias apresentadas para aulas
presenciais, parcialmente presenciais ou remotas.
Quem poderá participar? Professores(as) do Programa Além da Escola e Professor(a)
Coordenador(a) do Núcleo Pedagógico (PCNP) de Tecnologia, Língua Portuguesa e Matemática,
pertencentes ao Quadro do Magistério da SEDUC – SP.
O curso tem carga horária de 54 horas, e está organizado em 6 módulos, podendo utilizar para
evolução funcional. As atividades deverão ser realizadas durante o período de 27 de setembro
até 25 de outubro de 2021.
O curso será na modalidade a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação
Telefônica, por meio da plataforma Escolas Conectadas
(http://www.escolasconectadas.org.br).
Como realizar a inscrição:
1. Acessar o site da EFAPE: escoladeformacao.sp.gov.br;
2. No menu superior, clicar em “Cursos e Formações”;
3. Em seguida, escolher a opção “Tipos de Ações de Formação” e, nos filtros de “Cursos”,
selecionar “on-line” e “Inscrições abertas: curso não iniciado”;
4. Localizar o curso “Ensino híbrido e Personalização: como fazer na minha escola? – 1ª
Edição/2021”;
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5. Após ler as informações disponíveis, localizar, no final da página, o item para realizar a
inscrição;
6. Utilizar, por fim, nos campos “Usuário” e “Senha”, o número do CPF (com 11 dígitos, sem
pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente.
As informações detalhadas sobre o curso estão disponíveis no Regulamento, no site da EFAPE e
na plataforma Escolas Conectadas (http://www.escolasconectadas.org.br).

NUCLEO PEDAGÓGICO
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