Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
14/09/2021

REDE Nº 122
Prezados,
ASSUNTO 01: CAMPANHA #APRENDERPARAPREVINIR 2021
Solicitamos a divulgação da campanha promovida pelo Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Programa Cemaden Educação.
A campanha busca fortalecer ações voltadas à Educação para Redução de Riscos e Desastres
(ERRD) em diferentes contextos, sendo direcionada a escolas, Defesas Civis, universidades,
instituições governamentais, ONGs e coletivos. Em 2021, a campanha busca ampliar a
mobilização e o engajamento por meio das redes sociais com o desafio de produzir e compartilhar
vídeos de até 1 (um) minuto, com conteúdo educativo e criativo sobre o tema “Desastres, aqui!?
Como prevenir?”. Espera-se, assim, incentivar a percepção da ocorrência local de desastres
(Desastres, aqui!?) e ampliar a participação das pessoas na prevenção de riscos e desastres
(Como prevenir?).
Para auxiliar as escolas que queiram participar da campanha, o Programa Cemaden Educação
disponibilizou o Material de apoio para instituições mobilizadoras, que pode ser acessado pelo
endereço eletrônico: <http://200.133.244.149/2021/wp-content/uploads/2021/09/Material-deapoio_instituicoes-mobilizadoras-vf.pdf>
Nesse documento estão as informações para a elaboração do vídeo, inscrições e prazo de envio.
Informamos também que, em 25 de agosto de 2021, a campanha realizou um webnário/oficina
com o tema “Educomunicação na Prevenção de Riscos e Desastres”, via transmissão no Canal
de Professor do CMSP. A gravação pode ser acessada por meio do link de gravação do Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=F9EbN4w4B40).
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Gabriela de Carvalho – PCNP Biologia
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 02: AAP 3 – 2021
Equipes gestoras das escolas e professores
Com objetivo de fornecer orientações sobre as provas da Avaliação da Aprendizagem em
Processo do 3º bimestre – AAP 3, e atualizando o Cronograma Integrado enviado em 16 de
agosto pela Subsecretaria, informamos que a aplicação será realizada no período de 14 a 24 de
setembro de 2021.
Os estudantes realizarão as provas diretamente na plataforma do CAEd, acessando pela SED.
Os resultados serão automaticamente incorporados ao sistema após o encerramento da
aplicação, sem necessidade de sua digitação por parte dos professores. As provas poderão ser
acessadas pelos estudantes (tanto presencial como remotamente, conforme a organização da
escola), com apoio da equipe escolar e sempre seguindo as orientações e protocolos de
segurança sanitária orientados à rede.
Será disponibilizado em PDF, na intranet, um dos cadernos – Caderno 1 – de cada uma das
provas, lembrando que neste caso seus resultados não serão inseridos no sistema, destinado ao
atendimento excepcional a estudantes que não dispuserem de meios para sua realização remota
e tampouco puderem comparecer à escola presencialmente, para acesso por meio de
equipamento da unidade escolar, por pertencerem a grupo de risco para COVID-19, nos termos
da Resolução SEDUC 65, de 26/7/2021, Artigo 1º, parágrafo 8º.
As provas do 1°, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental terão apoio de vídeo para aplicação,
disponível também na Plataforma.
Os estudantes público-alvo da educação especial que necessitarem de ampliação das provas
deverão utilizar tablet ou computador que disponham de recurso para a ampliação necessária,
utilizando igualmente a Plataforma CAEd para sua resolução. Na impossibilidade do acesso em
casa, as provas poderão ser acessadas nas unidades escolares, com apoio do professor
especializado, sempre seguindo as orientações e protocolos de segurança sanitária orientados à
rede.

Cristiane Serra – PCNP Matemática
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 03: GRÊMIO ESTUDANTIL
A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca, por escola, o Vice-diretor e convida o Professor
Articulador do Grêmio Estudantil para 3ª Reunião de Trabalho do Grêmio Estudantil no formato
remoto, conforme segue:
Data: 16/09/2021
Horário: 9h às 11h
A reunião será pela Plataforma Teams, segue abaixo link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGYxMjRiZWEtZWYzOC00NzY5LTk4NDQtOTI4MTFlYjcwOWE5%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab69327f54cf288%22%7d
Quaisquer dúvidas entrar em contato com a PCNP-Solange Bailão pelo telefone 4422-7064.
Equipe dos Colegiados

ASSUNTO 04: ABERTURA DA PROVA ON-LINE CUCO – USP

Começou o período de aplicação das provas online da Competição CUCo- USP para os estudantes
inscritos.
O período de aplicação da prova é de 13/09 a 17/09.
Link de acesso para a prova on-line: https://vemprausp.usp.br/competicao-cuco/cuco-2021/
As provas podem ser realizadas de qualquer lugar a qualquer hora. O sistema funciona 24 horas.
Para melhores resultados, algumas escolas costumam organizar grupos para realizar a prova nos
computadores da própria escola no período letivo.
O tutorial de acesso para as provas pode ser acessado pelo estudante através desse link:
https://drive.google.com/file/d/1liuETm2A70wLQsoQl-k041D-BSVwweyc/view?usp=sharing
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Qualquer dúvida, por favor entrar em contato com PCNP Isabella através do e-mail:
isabellasena@professor.educacao.sp.gov.br ou telefone: 4422-7526.
Isabella Cipoli – PCNP de Sociologia
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 05: ESCOLA CONECTADA 2021
A aba do Programa Escola Conectada 2021 está aberta para adesão de todas as escolas via PDDE
Interativo.
Recomendo que as escolas interessadas a participar preencham o PAF o mais rápido possível,
pois quando atingir o valor máximo orçamentário de R$ 320 milhões, a aba será fechada.
Segue anexo os novos itens que poderão ser adquiridos pela escola, além da conectividade,
assim como a lista completa das escolas de 2021.
Anexo 1: Escolas ED Conectada 2021
Anexo 2: Itens PAF – descrição
Ana Maria Fabian
Supervisora de Ensino

ASSUNTO 06: TRILHA ANTIRRACISTA - MAPEAMENTO DAS AÇÕES DAS UNIDADES
ESCOLARES
Com o objetivo de conhecer, mapear e valorizar as ações de apoio a uma educação antirracista
e como encaminhamento para aprofundar as discussões sobre a temática, bem como sobre uma
educação a serviço da valorização da diversidade, pedimos a colaboração das unidades escolares
para preencher o formulário abaixo.
(Re)conhecer o que já foi realizado, ou está sendo, é de fundamental importância para que
possamos, em momentos oportunos, dar visibilidade a esses trabalhos, e deste modo, ofertar
diálogos, formações e/ou orientações assertivas e direcionadas, bem como subsidiar as ações
formativas tanto no âmbito da DER quanto da SEDUC.
Dessa maneira, solicitamos o preenchimento deste formulário para as escolas que tiveram ações
ou que estão realizando ações no ambiente escolar sobre a Educação Antirracista. Cada
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formulário é destinado para uma ação. Caso haja mais de uma ação, deve ser preenchido um
novo formulário.
O prazo para preenchimento do formulário é até dia 24/09/2021.
Link do formulário: https://forms.office.com/r/yJVgrwy6G9
Desde já, agradecemos a colaboração de todos.
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 07: PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL
O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo (SEDUC-SP) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em
conformidade com a incumbência do Poder Público no que se refere à 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.
O Diálogo é direcionado aos Professores, Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores
das Unidades Escolares. Foram realizados em 23/02, 27/04, 24/06 e 17/08, os quatro primeiros
encontros que podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, via Repositório do
CMSP.
O 5º Diálogo, previsto para outubro com data a ser divulgada oportunamente, trará a temática
de Resíduos Sólidos, compartilhamos os vídeos complementares sobre o tema:
• Revolução dos Baldinhos - TV UFSC. Link: https://www.youtube.com/watch?v=sC7N8MdLExg.
“Desenvolvido na Comunidade Chico Mendes (Florianópolis-SC) desde 2008. A iniciativa promove
a mobilização social e a capacitação em compostagem dos resíduos orgânicos e promoção da
agricultura urbana.”
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Inova
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Link:

https://www.youtube.com/watch?v=3xjxKtqQ_M4. “O vídeo conta sobre o Projeto Feira
Sustentável, que promove o recolhimento e compostagem dos resíduos orgânicos das feiras de
São Paulo.” • Bitucas de cigarro também são lixo – PEMALM. Link: https://youtu.be/jIgGGpVPQM.“No âmbito do Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar (PEMALM), foram
produzidos vídeos para ajudar a compreender a origem do lixo no mar e como nossas ações do
cotidiano tem podem impactar os oceanos.” • Faça parte da mudança – ABRELPE. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Jzdq-tyo5Cw.“Vídeo que traz uma reflexão acerca do papel
de cada indivíduo no descarte desenfreado de resíduos. Uma iniciativa do projeto Lixo Fora
D'Água.”
• III Diálogos de Educação Ambiental e a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos –
Infraeambiente.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=fHSmN2ZX9Xg.“O

prof.

Philipe

Pomier Layrargues, autor do conhecido texto “O cinismo da reciclagem”, apresentou uma
abordagem crítica sobre a propaganda do consumo e a obsolescência programada. A partir da
relação indissociável entre a produção e o consumo, o prof. faz um resgate histórico das
mudanças na dinâmica de produção, abordando as
experiências e autores que iniciaram o processo de programação pela indústria de produtos
menos duráveis, com vistas a alavancar a comercialização e ativar a economia.”
Os

professores

também

podem

acessar

a

playlist

pelo

link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoNQG_3aYTahVhxoK0kC6IBsnmZog61GO
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/Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 08: INSTRUMENTOS DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR
Para apoiar os diversos desafios que se apresentam às escolas, elaboramos instrumentos de
apoio à gestão escolar. Estes instrumentos são compostos por um conjunto de questionários com
aplicação bimestral, cujas respostas compõem os painéis de indicadores. Tanto os questionários
quanto os painéis de indicadores são disponibilizados na SED. Para saber mais, consulte as
orientações técnicas realizadas:
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·

Orientação

técnica

para

acompanhamento

das

escolas,

realizada

em

22/06/2021

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=16335&id=0
·

Instrumentos

de

Apoio

à

Gestão

Escolar,

realizada

em

02/07/2021

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=17227&id=0
Dando continuidade à utilização dos instrumentos de apoio à gestão, os questionários referentes
ao 3º bimestre de 2021 serão aplicados entre os dias 13/09 a 01/10. Devem responder: 1)
Estudantes; 2) Professores e 3) Trio Gestor + Supervisores de Ensino.
Os instrumentos foram propostos para auxiliar o trabalho de acompanhamento realizado e sua
utilização não é obrigatória. Caso opte por realizar o acompanhamento estruturado pelos
instrumentos disponibilizados, é necessário saber que:
· Os questionários estão disponíveis na SED para os perfis Diretor(a), Vice-diretor(a),
Professor(a) e Estudante das escolas que atendem Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou
Ensino Médio. É possível identificá-lo pelo nome “Questionário Bimestral”.
· Recomendamos que o questionário disponível no perfil do(a) Diretor(a) e Vicediretor(a) de
Escola seja preenchido em conjunto com o(a) Supervisor(a) e integrantes do Trio Gestor. Esta é
uma ótima oportunidade para promover o diálogo sobre as práticas da unidade escolar.
· Caso seja necessário corrigir ou alterar alguma resposta, o questionário pode ser respondido
novamente. O sistema gravará o último preenchimento.
· Embora este instrumento tenha iniciado nas escolas PEI, atualmente está disponível para todas
as escolas que atendem Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
· Os Diretores, Supervisores e Dirigentes poderão acompanhar em tempo real o número de
respondentes dos questionários. · Os resultados dos questionários poderão apoiar as reuniões
de N3, através da análise dos dados do painel de indicadores.
Consulte a seguir os questionários do 3º bimestre para cada público:
Escolas do Programa Ensino Integral (PEI):
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· Gestores https://drive.google.com/file/d/10xAHceia8zk09c7eK56ORfsVtNOPQ6FF/view
· Professores https://drive.google.com/file/d/1XqhpKPV-JFqb0QYzfGvcqvFbOkph9X1w/view
· Estudantes https://drive.google.com/file/d/1tY5Rt8zPOHbKzclkh7a5CkvVYptBtt87/view
Escolas com jornada parcial:
· Gestores https://drive.google.com/file/d/1WXZMKhdkGgb8Nn-G65k38F34Caox2MWQ/view
· Professores https://drive.google.com/file/d/1uzndP48zWkrXg4vroYLTwiNWIn8mwnsU/view
· Estudantes https://drive.google.com/file/d/1ez_up2EL1hmHaqEjz7oGMer0FOsZTMOk/view
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 09: OBMEP 16ª EDIÇÃO - DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
No dia 09 de setembro foi realizada a divulgação dos classificados para a 2ª fase referente à 16ª
Edição da OBMEP. As escolas terão o período entre 10 de setembro a 30 de setembro para indicar
a necessidade de tratamento especial a estudantes com deficiência, sabatistas, ou mesmo a
correção de grafia de nomes, por meio do site da OBMEP.

Calendário OBMEP
Cristina Chacur – PCNP Matemática
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 10: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 3ª EDIÇÃO DA OBMEP NÍVEL A
A 3ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Nível A (OBMEP Nível A)
é destinada aos estudantes de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados
em escolas públicas. Estudantes de outras modalidades, como EJA, estão aptos a participar,
desde que sua série escolar corresponda ao 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental.
Lançada em 2018, a OBMEP Nível A tem o objetivo de estimular o estudo da matemática e
melhorar a qualidade da educação básica. Organizada pelo IMPA, com o apoio da Sociedade
Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e do
Ministério da Educação (MEC), a competição ainda visa a difusão da cultura matemática, assim
como a identificação de novos talentos e a promoção da inclusão social a partir do conhecimento.
A OBMEP Nível A é uma prova de fase única que consiste em 15 questões objetivas, e será
aplicada em 26 de outubro nas escolas inscritas de todo o Brasil. A elaboração e disponibilização
do material de provas é do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que traz na
abordagem das questões as características de raciocínio lógico e criatividade já conhecidas da
OBMEP.
As Unidades Escolares são responsáveis pela impressão do material de prova, por toda a logística
de aplicação e correção das provas, bem como por qualquer eventual premiação que venham a
definir.
Confira o regulamento completo no seguinte endereço:
http://server22.obmep.org.br:8080/media/servicos/recursos/1482214.o
As inscrições vão até 27 de setembro para participação dos estudantes na 3ª edição da OBMEP
Nível A, é gratuita e deve ser feita, em nome das escolas, por um representante das Diretorias
Regionais de Ensino para tanto, entrar em contato com a PCNP de Anos Iniciais, professora
Sandra pelo telefone: 4422-7060.
Sandra Corá – PCNP Anos Iniciais
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 11: ERRATA APRENDER SEMPRE 7° ANO - VOLUME 3 – MATEMÁTICA
Informamos a seguinte ERRATA no caderno de Matemática do 7º ano do Aprender Sempre, na
Sequência de Atividade 3 - Atividade 5:
No “Triângulo 2”, onde se lê “4” deve-se corrigir para “5”.
Cristina Chacur – PCNP Matemática
Núcleo Pedagógico
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