Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
20/09/2021

REDE Nº 126
Prezados,
ASSUNTO 01: PDDE – CIÊNCIAS DA NATUREZA
A

partir

de

13

de

setembro

de

2021

foi

instituído

a

Resolução

SEDUC

nº

79 http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%2079.PDF qu
e possibilita às Unidades Escolares maior autonomia para trabalhar a investigação científica no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
As escolas, de acordo com a realidade local, poderão adquirir materiais e promover adequações
e contratar serviços voltados ao desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo de
Ciências para o Ensino Fundamental e de Ciências da Natureza para o Ensino Médio.
Para auxiliar as unidades escolares, as equipes curriculares da COPED organizaram
um Manual para o ensino de Ciências.
https://drive.google.com/file/d/13wRdVYanxHBULyz2_3_NEbqeMKGBgizk/view
Em caso de dúvidas quanto ao uso do pedagógico do material, a equipe de Ciências de Natureza
do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Santo André se encontra a disposição.
Rodrigo Santiago PCNP de Química/Física
Gabriela de Carvalho PCNP Biologia/Ciências
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 02: SAEB – FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
Como sabemos, em 2021, escolas de todo Brasil realizaram as avaliações do SAEB (Sistema de
Avaliação da Educação Básica), que tem como objetivo diagnosticar a educação básica do País e
contribuir para a melhoria de sua qualidade. Ao identificar o que os estudantes já sabem e o que
precisam aprender, contribui para direcionar o trabalho das escolas, Diretorias de Ensino e
equipe central da Secretaria, visando garantir a aprendizagem dos estudantes.
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Considerada a relevância dessa avaliação de larga escala, como importante diagnóstico da
aprendizagem de nossos estudantes e para que a SEDUC e as escolas planejem ações mais
assertivas para a melhoria da aprendizagem, especialmente no atual contexto pandêmico,
entendemos ser da máxima importância a sua abordagem junto à nossa rede.
Com esse objetivo, a SEDUC realizou ações de formação, por meio do CMSP, diretamente
dirigidas aos educadores, gestores de escolas e DE e especialmente professores. Foram
planejadas de modo a fornecer não apenas informações importantes sobre as características do
próximo SAEB mas, para além da informação, realizar abordagem formativa expondo a respeito
do “Propósito das Avaliações Externas e relação da Matriz do SAEB com as Habilidades
Essenciais” em desenvolvimento ao longo deste ano no currículo de nossa rede.
Desse modo, duas apresentações – dentro da programação de ATPC do CMSP – foram realizadas.
Delas participaram a Profa. Valéria Muhi da COPED / DAVED, e a especialista em avaliação Profa.
Valéria Marques. O conteúdo pedagógico formativo e os diferentes conceitos explorados se
mostraram de grande relevância para apoiar nossos gestores e professores, na compreensão da
relação entre habilidades desenvolvidas no trabalho pedagógico das escolas e habilidades
incluídas no SAEB.
Por essa razão entendemos oportuno relembrar que a gravação e a apresentação utilizada
durante as lives estão disponíveis no repositório do CMSP, nos links apontados abaixo e podem
ser acessadas e retomadas pelos profissionais da rede, considerado o apoio formativo que
fornecem para a atuação docente junto aos estudantes em suas aprendizagens.
Seguem os links:
ATPC Linguagens – 08/09/2021
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23062&id=0
ATPC CN e Matemática – 09/09/2021
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23063&id=0
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 03: PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 2ª INDICAÇÃO DE LIVROS/2021
Conforme orientações vindas da SEDUC, informamos que, em virtude da instabilidade
apresentada pela Secretaria Escolar Digital – SED, nos últimos dias, o prazo para a inserção das
obras referentes ao processo da 2ª Indicação de Livros/2021, foi prorrogado até 22/09/2021
(quarta-feira).
Reforçamos que, neste período, a SED ainda poderá estar instável, em razão do grande fluxo de
atividades.
Caso o login feito por meio do perfil do Professor Coordenador apresente ou persista com erro,
solicitamos que efetue o procedimento de inserção dos títulos utilizando o login do (a) Diretor
(a) ou Vice-Diretor (a).
Nos casos em que por meio de todos os perfis (PC, Diretor e Vice-Diretor) não for possível
concluir o registro, orientamos para registrar ocorrência no portal de atendimento da SEDUC,
por meio do link.
Para apoiar as equipes das Unidades Escolares, reencaminhamos os tutoriais do link abaixo:
https://seespmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_ferreira01_educacao_sp_gov_br/EmKzwb
NEzKVFqxOSyfUhyXcB_M-WwZ-Qs5pbgspEwNQr1w?e=DO4CnP
Tutoriais para o preenchimento na SED anexos.
Anexo: Tutorial de Inserção
Anexo: Tutorial de Preenchimento

PCNP de Arte – Solange Junqueira
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 4: ESCOLAS PEI COM ENSINO MÉDIO
Em dia com o Novo Ensino Médio: Definição da oferta de Unidade Curricular 7 (UC7)
Em continuidade à implementação do Novo Ensino Médio, conforme já anunciado em julho, as
escolas do Programa PEI – 9 horas, que já ofertam o Ensino Médio deverão optar pela UC7, para
as turmas de 2ª série/2022.
Principais informações:
•

As escolas do PEI ofertarão além dos Aprofundamentos já escolhidos (6 Unidades
Curriculares), mais duas: UC7 em 2022 e UC8 em 2023, portanto, diferentes das demais,
as UC 7 e 8 serão anuais.

•

Com exceção das turmas que cursarão NOVOTEC INTEGRADO, as demais turmas de 2ª
série deverão optar pela UC7 para 2022.

•

A escolha da UC7 será feita pela escola, junto aos alunos que cursarão a 2ª série em 2022.

•

Cada turma de 2ª série deverá ter uma UC7 correspondente. Caso a escola tenha apenas
uma única turma de UC7 em 2022, deverá ofertar duas UC 7, uma para cada turma de
aprofundamento, seguindo a mesma regra da definição do IF.

•

Qualquer unidade escolar que tenha disponível um laboratório de informática,
independentemente do número de turmas de 2ª série/2022, poderá optar por oferecer
como UC7 o NOVOTEC Expresso. As aulas do NOVOTEC EXPRESSO também terão atuação
de professores da rede estadual junto aos docentes do NOVOTEC.

•

Apenas as turmas de NOVOTEC Integrado não terão as UC 7 e 8.

•

As opções para a escolha das UC 7/2022 estão definidas no quadro abaixo e a escola
deverá organizar junto aos alunos a definição de uma das possibilidades. Todas as opções
relacionadas são as Unidades Curriculares 1 dos Aprofundamentos e ou NOVOTEC
EXPRESSO e estão detalhadas nas respectivas Ementas, também disponíveis no site
www.novoensinomedio.sp.gov.br

•

Regra para o aluno: o aluno somente poderá optar por Unidade Curricular 7 de
Aprofundamento diferente daquela que já optou na SED. O cumprimento dessa regra deve
garantir que o aluno não curse duas vezes a mesma UC de um mesmo aprofundamento.
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Unidades
Curriculares
Aprofundamentos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CHS - 1
CHS – 2
CHS/CNT
CHS/LGC
CHS/MAT
CNT
CNT/LGC
CNT/MAT
LGC
LGC/MAT
MAT

1

-

Unidades Curriculares do NOVOTEC
Expresso
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Segurança no mundo digital
Desenho no autocad
Jogos digitais
Introdução à robótica utilizando
arduíno
Marketing digital e vendas em
redes sociais
Edição de vídeo para youtube
Introdução ao desenvolvimento
em JAVA
Criação de sites e plataformas
digitais

Próximos passos:
•

Levantamento de Interesse: Consultar a manifestação dos estudantes na sed e/ou
organizar oportunidades para que os alunos optem por uma das Unidades Curriculares do
quadro acima.

•

A definição da UC 7 deverá ocorrer até 05 de outubro, em conformidade com a Resolução
Seduc 72/2020.
Equipe do Novo Ensino Médio

ASSUNTO 5: PARA TODAS AS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO MÉDIO
Plantão de dúvidas - expansão da carga horária das turmas do diurno e do noturno
Prezados/as, atendendo ao pedido de vocês, faremos um plantão para tirar as dúvidas sobre a
expansão da carga horária.
Seguem os dados da live:
Local da transmissão: CMSP, nos canais Diretorias de Ensino e Trio Gestor
Dia: 22 de setembro
Horário: das 10h às 12h
Equipe do Novo Ensino Médio
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