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Introdução
Olá, Alunos e Alunas!
Sejam bem-vindos ao Caderno Orientador do Além da
Escola, criada pela Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo para te apoiar no seu processo de aprendizagem,
ampliando a carga horária das escolas com atividades online
complementares e acompanhamento de professores por
meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo.
Nas próximas páginas você encontrará mais informações
sobre como funcionará essa iniciativa e dicas de como
aproveitar essa oportunidade para aprender, tirar dúvidas e
encontrar soluções para desafios criados especialmente para
você e sua turma!
Vamos nessa?
Boa leitura!
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Como vai funcionar?
O Além da Escola é baseado em três pilares: as Missões, o
Apoio à Aprendizagem e a Orientação de Estudos.
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Missões
Aqui você terá que resolver junto com o
seu grupo desafios práticos e que irão
abordar temas da vida real, usando seus
conhecimentos, o apoio à aprendizagem
e o suporte do professor orientador.

Apoio à aprendizagem
Aqui você terá a oportunidade de se organizar
individualmente para estudar e rever conteúdos
de Matemática e Língua Portuguesa, por meio
de vídeo-aulas, jogos e exercícios desenvolvidos
pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e
outras plataformas parceiras.

Orientação de Estudos
Aqui você encontrará com o seu grupo e
o professor orientador de vocês para tirar
dúvidas sobre os momentos de estudo e
sobre a missão em andamento. Também
será um tempo para te ajudar a se organizar
melhor para realizar todas as atividades
previstas e interagir com seus colegas.
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Como você pode ver,
em determinados
momentos você
terá que se dedicar
individualmente aos
estudos e em outros
você estará com um
grupo que terá de
8 a 12 estudantes
participando!
Se você é estudante do
diurno, precisará dedicar
em torno de 1h45 do seu
dia para realizar todas
as atividades previstas
e será muito importante
se organizar para isso.
Se você é estudante do
noturno, esse tempo
equivale à 1h15 do seu dia.
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Sobre as Missões
O que são as Missões?
As missões são atividades e desafios práticos desenvolvidos em
grupo, com o objetivo de conectar os conhecimentos e habilidades
trabalhados no Além da Escola com a sua vida e com os desafios do
mundo real! Com certeza será uma maneira divertida e dinâmica de
aprender.
Quais são os temas das Missões? *
Os temas orientadores das Missões são: investigação científica,
processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, e
empreendedorismo. Esses temas se traduzem em atividades voltadas
para inúmeros assuntos interessantes, como: Pegada Ecológica, Fome,
Transformação de Espaços Públicos, Empreendedorismo, Jornalismo
de Comunidade e Mídia internacional, Mudança na Legislação,
Engajamento Social e Transformações na Escola.
Como funcionam?
A cada semestre vocês terão uma grande missão, com entregas
intermediárias bimestrais. O ponto de partida será a apresentação de
perguntas motivadoras sobre o desafio proposto e, em seguida, você e
seu grupo conhecerão as etapas para desenvolver esta trilha.

*Confira no caderno anexo "Missões" as propostas que serão disponibilizadas
para todos os anos (6º ano a 3º EM)
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O Além da Escola no seu dia-adia - Trilha Regular
Você deve estar se perguntando: “Mas, na prática, como isso
vai funcionar no meu dia-a-dia? O que eu tenho que fazer?
Onde eu me conecto e encontro os conteúdos para estudar,
sobre as Missões? Como será a Orientação de Estudos?”

Muita calma nessa hora! Vamos te explicar
tudo :) Se liga nesse exemplo:

Imagine que você é o João e está no 8º ano. Depois de se
inscrever na iniciativa, você recebeu um chip da Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo de que vai te ajudar a
garantir uma boa conexão para realizar as atividades previstas.
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Primeiro passo:

Olá, meu nome
é João!

Você vai acessar a plataforma
do Centro de Mídias da
Educação de São Paulo, com o
seu RA e a senha de acesso, e
entrará na seção do Além da
Escola. Lá você terá acesso a
mais informações e materiais
do programa.
Além disso, você terá acesso
a um canal específico do seu
grupo do Além da Escola. Ali
você receberá a informação
de quando será o primeiro
encontro com a sua turma e
professor(a) orientador(a).
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Neste primeiro encontro, depois de conhecer os(as) colegas
que estarão com você nesta jornada e o(a) professor(a)
que vai acompanhá-los(as) ao longo deste ano, vocês farão
alguns combinados sobre a rotina de trabalho em conjunto entre eles, em quais dias e horários irão se encontrar para a
Orientação de Estudos. Um outro ponto que será discutido é
como você e seu grupo vão trabalhar para solucionar o desafio
proposto pela Missão do semestre e cumprir com as entregas
previstas (serão duas por bimestre!). Depois disso, a sua rotina
será basicamente a seguinte:

Segunda-feira
DIURNO: 45 min para Orientação e 1h para
Missão e Estudos
NOTURNO: 45 min para Orientação 30 min
para Missão e Estudos

Toda segunda-feira você terá 45 minutos de Orientação com o
seu professor. Neste momento, você e seu grupo terão acesso aos
conteúdos da semana na plataforma. O professor irá orientá-los sobre
o material disponível e como se organizar para estudar, além de abrir
espaço para vocês falarem sobre a Missão!
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Terça-feira • Quarta-feira • Quinta-feira

DIURNO: 1h45 por dia para Missão e Estudos
NOTURNO: 1h15 por dia para Missão e Estudos

Ao longo da semana, você vai acessar os links na plataforma do CMSP e
seguir o passo-a-passo de conteúdos a serem estudados (vídeo-aulas,
jogos e exercícios).
Conforme os combinados com o grupo do que cada um pretende fazer
para caminhar com as entregas previstas da Missão, você terá que
realizar as atividades previstas sob sua responsabilidade. Pode ser que
tenha mais algum encontro só com a turma para pensar no desafio,
mas essa agenda vai ser diferente a cada semana, por isso cuidar do
seu tempo será muito importante!

Sexta-feira
DIURNO: 45 min para Orientação e 1h para
Missão e Estudos
NOTURNO: 45 min para Orientação 30 min
para Missão e Estudos

Toda sexta-feira você terá 45 minutos de Orientação com o seu professor.
Neste momento, você e seu grupo poderão tirar dúvidas sobre o conteúdo
da semana e sobre como foi estudar de maneira independente. Vocês
também poderão falar do andamento da Missão neste encontro.
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O Além da Escola no seu dia-adia - Trilha Novotec (EM)
Você deve estar se perguntando: “Mas, na prática, como isso vai
funcionar no meu dia-a-dia? O que eu tenho que fazer? Como
será a rotina com o curso Novotec? E a Orientação de Estudos?

Muita calma nessa hora! Vamos te explicar
tudo :) Se liga nesse exemplo:
Imagine que você é a Maria e está no 1º ano do Ensino Médio.
Depois de se inscrever no curso Novotec e no Além da Escola,
você recebeu um chip da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo que vai te ajudar a garantir uma boa conexão para
realizar as atividades previstas.
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Primeiro passo:

Olá, meu nome
é Maria!

Você vai acessar a plataforma
do Centro de Mídias da
Educação de São Paulo, com
o seu RA e a senha de acesso,
e entrará na seção do Além
da Escola. Ali você receberá a
informação de quando será
o primeiro encontro com
a sua turma e professor(a)
orientador(a) e também
encontrará o canal específico
do seu grupo.
Você também receberá
informações sobre o curso
de qualificação profissional
do Novotec por meio da
ETEC/FATEC.
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Neste primeiro encontro, depois de conhecer os(as) colegas
que estarão com você nesta jornada e o(a) professor(a)
que vai acompanhá-los(as) ao longo deste ano, vocês farão
alguns combinados sobre a rotina de trabalho em conjunto
- entre eles, em quais dias e horários irão se encontrar para
a Orientação de Estudos. Um outro ponto que será discutido
é sobre o seu curso Novotec. Depois disso, a sua rotina será
basicamente a seguinte:

Segunda-feira
DIURNO: 45 min para Orientação +
tempo de aula Novotec
NOTURNO: 45 min para Orientação +
tempo de aula Novotec

Toda segunda-feira você terá 45 minutos de Orientação com o seu
professor. Neste momento, você e seu grupo trarão os temas escolhidos
para o curso Novotec e o professor irá orientá-los para maior produtividade
e aproveitamento. Além disso, também irá apoiar vocês na priorização dos
conteúdos para serem revisitados no seu tempo individual de estudos.
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Terça-feira • Quarta-feira • Quinta-feira
DIURNO: 31 min por dia para Estudos + tempo
de aula Novotec

Ao longo da semana, você vai acessar os links na plataforma do CMSP e
seguir o passo-a-passo de conteúdos a serem estudados (vídeo-aulas,
jogos e exercícios).
DIca: Converse com a turma e o(a) professor(a) orientador(a)
para decidirem em conjunto temas / atividades que poderão ser
complementares aos cursos Novotec, para que o tempo de estudos
seja melhor aproveitado!
Se você faz parte de turmas no noturno, as atividades na plataforma são
recomendadas, mas não serão obrigatórias, por conta da carga horária.

Sexta-feira
DIURNO: 45 min para Orientação
+ tempo de aula Novotec
NOTURNO: 45 min para Orientação
+ tempo de aula Novotec

Toda sexta-feira você terá 45 minutos de Orientação com o seu
professor. Neste momento, você e seu grupo poderão tirar dúvidas sobre
o conteúdo da semana e como sobre como foi estudar de maneira
independente.
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Acordos e responsabilidades
Depois de se inscrever para participar do Além da Escola e
receber o chip (cartão SIM), você assumiu um compromisso
com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Isso
quer dizer que, para seguir conectado, temos um combinado e
você deverá:
I. cumprir a carga horária de 1h45 por dia (estudantes do
período diurno) ou de 1h15 por dia (estudantes do período
noturno), diariamente, acessando pelo aplicativo CMSP
(Centro de Mídias da Educação de São Paulo) e plataformas
educacionais, conteúdos que estejam alinhados aos
componentes curriculares da BNCC (Base Nacional Comum
Curricular)/Currículo Paulista;
II. comparecer aos encontros de orientação com 45 minutos
cada, duas vezes por semana, no chat do app CMSP, com
o(a) professor(a) orientador(a) responsável pelo grupo a
qual você pertence;
III. participar da iniciativa ao longo de todo o ano de 2021;
IV. cumprir todas as tarefas e avaliações propostas no
aplicativo CMSP e/ou pelo professor(a) orientador(a);
V. utilizar os aplicativos e plataformas educacionais
disponibilizadas pela Secretaria da Educação;
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VI. cumprir as atividades, tarefas, carga horária, encontros com
grupo e professor(a) orientador(a).
Caso você não cumpra com este acordo ao longo de
determinado período de tempo, perderá o direito de utilizar o
chip, de acordo com as descrições abaixo:
• Não cumpriu com os compromissos da Iniciativa durante
01 mês: terá o serviço de dados móveis suspenso no
mês seguinte;
• Não cumpriu com os compromissos da Iniciativa durante
02 meses: terá que devolver o chip à Unidade Escolar. Essa
devolução deve acontecer até o próximo primeiro dia de
aula presencial.
No final do ano letivo de 2021, todos os participantes da
Iniciativa deverão devolver o chip (cartão SIM) à escola, entre a
última quinzena de novembro e o final da segunda quinzena de
dezembro de 2021, exceto os alunos que optarem por continuar
realizando o acesso aos conteúdos disponibilizados pela
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, através das
plataformas do Centro de Mídias da Educação de São Paulo
(CMSP), e seguirem os critérios determinados anteriormente.
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Reconhecimentos
Incentivos
Com o objetivo de tornar o aprendizado ainda mais
divertido, criamos um Programa de Incentivos para todos
os estudantes que se engajarem na participação do Além da
Escola!
De tempos em tempos, durante os ano letivo, vocês terão
acesso à diferentes bônus incríveis, que vão estimular cada
vez mais os seus estudos.
É muito importante estar ligado no seu processo de
aprendizagem, sendo responsável e comprometido com a
sua evolução pessoal. Para nós, essa é a atitude de um aluno
esforçado e motivado e queremos demonstrar isso por meio
de incentivos que combinem com seus interesses.

Fique ligado para não perder
as surpresas que virão por aí!
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Acesso ao Centro de Mídias
da Educação de São Paulo
Para acessar os conteúdos,
entre no Centro de Mídias
da Educação de São Paulo,
via app ou web, e clique
na aba Outros > Além da
Escola
Além da Escola

Para saber navegar no Centro de Mídias da
Educação de São Paulo, entre na página
Materiais de Orientação e encontre os
tutoriais sobre a plataforma (no formato
web e app).
centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/

Aponte a câmera do seu

materiais-de-orientacao/#

celular para a imagem:
um link direto para o site

Qualquer dúvida ou dificuldade de acesso,

será disponibilizado na

mande um e-mail para suportecmsp@

sua tela!

educacao.sp.gov.br.
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Material Orientador Professores(as)
Professor e Professora,
Preparamos um material orientador específico para vocês,
apresentando os principais tópicos sobre o funcionamento
do programa, acesso à plataforma e informações relacionadas
às Trilhas Formativas (Missões, Apoio à Aprendizagem e
Orientação de Estudos).
Além do conteúdo disponível no documento, também teremos
um calendário formativo e continuado ao longo do ano para dar
suporte e acompanhar a sua experiência nessa nova iniciativa!

Confira o Caderno do
Professor pelo LINK ou
entrando no site do CMSP

22

