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Informação nº 1: ERRATA Aprender Sempre 3ª série - Volume 
2 – Física 

 

 

Atenção: PCNP, Diretores, Coordenadores e Professores! 
 
 

Informamos a seguinte ERRATA para os cadernos do Estudante e do Professor, componente de Física 

da 3ª série do Aprender Sempre: 

 
 
 

Errata referente ao Aprender Sempre, caderno do professor e caderno do estudante, Física, 3ª série, 

volume 2. 

 
 
 

1. Caderno do professor – página 4 / caderno do estudante – página 36 
 

Onde se lê: 

“Diferente dos exemplos fornecidos, ambas as ondas, mecânicas e eletromagnéticas, não 

precisam de um meio material para se propaguem”. 

 
Leia-se: 

“Ambos os exemplos fornecidos se referem a ondas mecânicas. Diferentemente delas, as ondas 

eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar”. 

 
 
 

2. Caderno do professor – página 4 / caderno do estudante – página 36 
 

Onde se lê: 

“velocidade no vácuo de 3x810 m/s” 

 
 

Leia-se: 

“velocidade no vácuo de aproximadamente 3x108 m/s” 
 

COPED/DECEGEP/CEM 
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Informação nº 2: Manual Orientador - Uso do PDDE-Paulista 
para a Educação Especial 

 
 
 

A Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, ao reconhecer a identificação e a 

disponibilização de recursos pedagógicos acessíveis e de Tecnologia Assistiva ao processo de ensino 

e aprendizagem dos(as) estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial enquanto estratégia 

fundamental à inclusão dos(as) mesmos(as) em todo o ambiente escolar, traz como diretriz: 

 

 
Ampliação da rede de recursos pedagógicos, de acessibilidade e de 

Tecnologia Assistiva - Os recursos pedagógicos, de acessibilidade e de 

Tecnologia Assistiva serão constantemente identificados, atualizados, 

organizados e disponibilizados, conforme a necessidade de apoio ao(à) 

estudante, de modo a serem utilizados no cotidiano da escola. Considere-se 

que os esforços para organizar um currículo inclusivo não devem ser 

compreendidos como um conjunto de elementos apartados. Deve-se 

reconhecer que os saberes e práticas desenvolvidos pela modalidade da 

Educação Especial se destinam à participação plena do estudante na escola 

comum, com apoio de conjunto de recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

de Tecnologia Assistiva necessários à superação das barreiras no ambiente 

escolar (Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, 2021). 

 

É neste contexto que o Centro de Apoio Pedagógico - CAPE, órgão técnico do Departamento de 

Modalidades e Atendimento Especializado - DEMOD, apresenta à rede estadual paulista o Manual 

Orientador: Uso do PDDE-Paulista para a Educação Especial, que tem por objetivo apoiar e orientar 

os(as) profissionais que atuam nas unidades escolares no que concerne à seleção e à compra de 

recursos pedagógicos acessíveis e de Tecnologia Assistiva necessários ao processo de ensino e 

aprendizagem dos(as) estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial, assim como a 

eliminação das barreiras para sua plena participação no ambiente escolar. 
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Para mais informações acesse o link ou aponte a câmera do celular 

para o QR Code ao lado. 

 
 

 

 

 
 

 

 

COPED/DEMOD/CAPE 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A00f22973-c0db-45b5-921d-e0e05580cbb9
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Informação nº 3 : Concurso Criando um Cartão – Postal em 
contexto de Língua Inglesa 

 
 

A Coordenadoria Pedagógica (COPED) divulga o Concurso: Criando um Cartão – Postal em contexto 

de Língua Inglesa. 

 

1. Informações Gerais: 

O concurso trata da promoção da competência escritora em gênero textual multissemiótico 

objeto de estudo das aulas de Língua Inglesa ao longo do terceiro bimestre, assim como o uso 

de adjetivos e linguagem textual objetiva aspectos linguísticos de anúncios e relatórios. Sendo 

assim, propomos a realização de um concurso de criação de Cartão-Postal (imagem + texto 

verbal + símbolos) que contempla as habilidades (EF09LI12), (EF09LI02), (EF69AR34), 

(EM13CHS104) desenvolvidas durante o período de aulas, bem como uma proposta 

interdisciplinar. 

2. Público-alvo: 

Alunos do 9º ano das escolas estaduais de São Paulo assistidos por seus professores de Língua 

Inglesa. 

3. Cronograma: 
 

26/10/2021 Lançamento oficial do Concurso – Aula de 
Inglês/CMSP – 9º ano às 14h30 

09/11/2021 Prazo final para escolas enviarem os 
trabalhos selecionados para as DEs 

17/11/2021 Prazo final para as DEs enviarem o trabalho 
finalista para o CMSP 

30/11/2021 Divulgação dos resultados – Aula de 
Inglês/CMSP – 9º ano às 14h30 

 

Segue o link do Edital de abertura do Concurso. 
 

COPED/CMSP 

https://drive.google.com/file/d/1ckzVS-3-SYomXxpI1yvcFL_P-Knjx3rM/view?usp=sharing
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Informação nº 4 : Inscrições abertas para o “Concurso de 
Desenho 2021 - Transporte e Educação” 

 
 

 

Destinado aos estudantes das Unidades Escolares do Estado de São Paulo, matriculados e frequentes 

no Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais da Rede Pública Estadual de Ensino, o “Concurso 

de Desenho 2021 - Transporte e Educação” está com inscrições abertas até o dia 09 de novembro de 

2021. Com o tema “A importância dos meios de transportes no meu dia a dia”, os participantes serão 

divididos em 3 categorias: 

 
Categoria I: 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais; 

Categoria II: 4º ao 6º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais; 

Categoria III: 7º ao 9º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais. 
 
 

A Criação do desenho é individual e os desenhos vencedores em cada categoria irão ilustrar um e- 

book elaborado pela Secretaria de Logística e Transportes. A Escola, o(a) estudante e o (a) 

professor(a) Orientador(a) vencedores em cada categoria, receberão Certificado digital emitido pela 

Secretaria de Logística e Transportes. 

 
Para consultar o regulamento, efetuar a inscrição e demais informações, basta acessar o site. 

 
 

Informação Conjunta: COPED/CEIN e EFAPE/CRE 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9352
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