FAQ ALÉM DA ESCOLA

Normativos:
Atribuição de Professores: Resolução Seduc-52, de 5-5-2021
Distribuição Chips Estudantes: Resolução Seduc-30, de 2-3-2021
Distribuição Chips Servidores: Resolução Seduc–98, de 22-12-2020
Links Úteis:
Live Apresentação Além da Escola
Live de Retomada Além da Escola + Dúvidas (10/08)
PPT da Live Além da Escola
Playlist Formativa
Matéria sobre Playlist Formativa
Regras para Distribuição de Chips Remanescentes
Caderno do Professor
Caderno do Aluno
Caderno de Missões
Outros Materiais
Live Além da Escola: Monitoramento (17/8)
Live Além da Escola: Dúvidas sobre Novotec, Materiais Impressos e Bolsa do Povo (15/09)
Outras Dúvidas: Abrir ocorrência no Portal de Atendimento
(https://atendimento.educacao.sp.gov.br/)
Atualizado em 17/09/2021
Tema

Pergunta

Resposta

Novotec Expresso

Quando começam as aulas
da Missão Novotec
Expresso dentro do Além
da Escola?

Solicitamos que até até sexta-feira, dia 17/09, sejam realizadas as
seguintes ações:
1) Inserção do CPF e e-mail dos estudantes cadastrados na Missão
Novotec Expresso no prontuário da SED - a ser realizado pelos
GOES e AOEs.
2) Caso essas informações não estejam na ficha do aluno, o
Professor Além da Escola deverá colher esses dados nas aulas
desta semana e fornecer para os GOEs e AOEs inserirem no
prontuário da SED.
Após completadas as ações, os próximos passos são:

3) Recebimento de e-mail (estudantes e Professores Além da
Escola) informando os dias e horários em que as aulas vão
acontecer, bem como as credenciais para acesso à plataforma de
aulas remotas.
Atenção: os e-mails só serão disparados para os estudantes que
estiverem com os dados (e-mail e CPF) regularizados na SED.
Sendo assim, a Seduc coloca o senso de urgência na
atualização/inserção desses dados.
4) Início das aulas da Missão Novotec para as turmas do Além da
Escola assim que os primeiros e-mails forem recebidos e os
horários das aulas informados aos estudantes. Os estudantes
que tiverem seus dados confirmados posteriormente, entrarão no
curso com as aulas já em andamento.
Para conhecimento, este link contém as turmas cadastradas na
Missão Novotec Expresso.
Sistema de
Manifestação de
Interesse Chip de
Internet

Estudantes ainda podem
aderir ao chip de internet e
ao Além da Escola?

O sistema para manifestação de interesse em receber o chip de
internet e participar do Além da Escola foi reaberto na SED!
Agora, os estudantes do PEI (Programa de Ensino Integral)
também poderão participar do Além da Escola!
A Resolução Seduc-30, de 2-3-2021 foi alterada (Seduc 77, de 0309-2021) para normatizar a distribuição dos chips de internet para
estudantes PEI e os estudantes já podem manifestar interesse na
SED.
Passo a Passo: Login e senha na SED > Menu Questionários >
Questionário - Chips de Internet (Estudantes):
O estudante que manifestar interesse deve aguardar o contato da
escola para retirar o chip e iniciar as aulas do Além da Escola.
A escola terá acesso, pela SED (como já era feito antes) a quem foi
contemplado e poderá receber e, assim, deverá vincular o número
do chip ao RA do estudante que apresentar o Termo de
Responsabilidade.
Mais informações:
https://docs.google.com/document/d/1uvU2amMVc5OTRmreeo7Hcmnce7ExnbijmJFSPr6d6A/edit

Bolsa do Povo
Educação - Ação
Estudantes

O estudante pode ser do
Além da Escola e do Bolsa
do Povo Educação - Ação
Estudantes?

Sim. O público-alvo dos dois programas é muito similar:
Além da Escola:
- 6º a 9º ano do Ensino Fundamental (regulares e PEI)
- 1ª a 3ª série do Ensino Médio (regulares e PEI)
- Inscritos no Cadúnico como Pobreza e Extrema Pobreza.
Bolsa do Povo:
- 1ª a 3ª série do Ensino Médio (regulares e PEI)
- 9º ano (se houver vagas remanescentes)
- EJA (se houver vagas remanescentes)
- Inscritos no Cadúnico como Pobreza e Extrema Pobreza.
O estudante pode participar dos dois programas e o Além da
Escola entra como uma parte (1h15 ou 1h45) das 02 horas diárias
que ele deve cumprir no CMSP para receber a Bolsa do Povo
Educação - Ação Estudantes.

Enturmação / Matrícula Escola não conseguiu
atingir o número mínimo
de alunos para abrir turma,
o que fazer?

A orientação é que enturmem no sistema o número que têm
disponível e que incentivem os outros estudantes da escola a
retirarem os chips – caso tenham sido contemplados. Os chips
remanescentes serão distribuídos de acordo com as turmas que
ainda precisam ser completas, por isso a importância de cadastrar
no sistema mesmo antes de completar o mínimo.
O Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes pode ser um
incentivo à participação dos estudantes no Além da Escola
também.
Vale lembrar que a atribuição de professores só poderá ser feita a
turmas completas (mínimo 8 para diurno e mínimo 12 para
noturno).
Lembrando apenas algumas regras:
6º e 7º podem ficar juntos, 8º e 9º podem ficar juntos, mas não
podemos misturar esses grupos (por exemplo 6º e 8º no mesmo
grupo não pode).

Diário de Classe

Assim como nas disciplinas regulares, para o Além da Escola é
necessário cumprir as três regras para registro dos
lançamentos no Diário de Classe, caso contrário, em alguma
etapa não conseguirá concluir.
Para orientação recapitulamos estas regras que são:
1 – O professor precisa estar associado a uma turma, essa
associação precisa contar na Aba 2 do sistema de associação
do professor a classe.
2 – O calendário da escola precisa estar homologado, caso
contrário ao tentar fazer um lançamento não aparecerá as
data para seleção.

Lançamento de
Frequências

3- É necessário constar o cadastro dos horários da turma na
Aba 1 da associação do professor a classe, sem estes horários
ao tentar fazer o lançamento, o campo ficará em branco.
Ressaltamos que estes processos são realizados pela equipe
administrativa na escola, Diretor, Vice, GOE e AOE.
Diário de Classe

Professor com dificuldade
de lançar frequência aos
estudantes do Além da
Escola no Diário de Classe
Digital

Se o professor estiver associado a uma turma do Além da
Escola e não estiver conseguindo lançar frequência no Diário
de Classe Digital, o mesmo deverá abrir uma ocorrência no
Portal de Atendimento
(https://atendimento.educacao.sp.gov.br/) enviando print
das telas.

Transferência

O estudante transferido de
Unidade Escolar
permanece na turma do
Além da Escola de origem,
uma vez que os encontros
são online ou deve ser
transferido e matriculado
na turma de sua escola de
destino?

O estudante deve ser transferido e matriculado em uma
turma do Além da Escola em sua escola de destino. Se não
houver Além da Escola na nova Unidade Escolar, o estudante
poderá permanecer vinculado à turma anterior.

Transferência

O estudante transferido de
Unidade Escolar precisa
devolver ou trocar de chip?

Novotec Expresso
dentro do Além da
Escola

O que é a Missão Novotec
Expresso?

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 em cursos Novotec Expresso,
principalmente nas áreas de tecnologia, comunicação, gestão
de pessoas e negócios, entre outras.
Atenção: o estudante que escolher fazer uma Missão Novotec
Expresso dentro do Além da Escola não terá que cumprir uma
nova carga horária, uma vez que o curso será ofertado dentro

do Além da Escola, ou seja, dentro da carga horária prevista
para a realização do Além da Escola (01h45 ou 01h15 por dia).
Novotec Expresso
dentro do Além da
Escola

Ainda posso cadastrar
minhas turmas do Além da
Escola na Missão Novotec
Expresso?

Não. O sistema para cadastro das turmas do Além da Escola na
Missão Novotec Expresso ficou disponível entre 25/06 e 14/07.
A partir de agora, as turmas do Além da Escola só podem
escolher missões regulares do Caderno de Missões: Caderno

de Missões
Os professores das turmas do Além da Escola que foram
inscritas na Missão Novotec Expresso serão instruídos em
breve sobre como encaminhar os estudantes para as
atividades Novotec.
Monitoramento

Como será o monitoramento
das atividades dos estudantes
no Além da Escola?

Os docentes e o órgão central terão acesso a painéis de
monitoramento (dashboards) das atividades dos estudantes no
Centro de Mídias, tais como acesso às plataformas parceiras
inseridas nas trilhas formativas, número de encontros com o
professor e a turma por semana, desempenho nas atividades
propostas, dentre outros.
Além disso, o docente também deverá preencher a frequência
dos estudantes nos encontros (2x por semana) no Diário de
Classe Digital. Não será necessário registrar notas, apenas
frequência.
Para mais dúvidas, acesse:
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/knowledgebase/article
/SED-06681/pt-br

Chips

O número de chips que
colocaram no drive, é o limite
geral de chips ou é o total que
pode ser entregue a mais?

Trata-se do quantitativo que deve ser entregue aos estudantes
que estão com nome na SED (respeitando as Regras para
Distribuição de Chips Remanescentes), ou seja, já desconsidera
os chips que já foram entregues.

Chips

O número está apenas com
um total por DE, não terá
definição por escola?

Não. As DEs e Escolas têm autonomia para decidir como será
realizada a distribuição dos chips com o objetivo de completar o
maior número de turmas possível (sempre seguindo as regras).

Chips

O número de chips que minha Nesse caso, as DEs devem comunicar a Seduc (CITEM) de que
DE deve distribuir é maior do
ainda não receberam e solicitar o envio dos chips que faltam.
que o número de chips que
recebemos fisicamente. O que
fazer?

Chips

No Drive da minha DE não
está aparecendo o número de

Nesse caso, as DEs devem abrir uma ocorrência e enviar o print
do drive.

chips a serem distribuídos.
Chips

Quem tem direito a receber
chip agora?

Estudantes: os que estão com nome na SED podem receber.
Ainda essa semana incluiremos novamente na SED os que
estavam nas 10 primeiras listas e não retiraram o chip. Vale
lembrar que o número de chips que podem ser distribuídos está
limitado ao número que foi informado às DEs, então as escolas
devem observar as Regras para priorizar os estudantes.
Servidores: o prazo para adesão dos chips de servidores já está
encerrado. A partir de agora só haverá distribuição de chips para
servidores/professores que aderiram até o dia 21/05.

Chips

A escola poderá incluir um
aluno na lista de
contemplados, ou distribuirá
apenas aos alunos que
constam na SED?

Apenas para os alunos que constam na SED, sempre priorizando
completar turmas com base nas Regras.

Chips

Estudantes que foram
contemplados na lista e
perderam o chip
(furto/extravio), podem
receber outro chip?

Sim, mas antes a Escola deve informar na SED o furto/extravio e
posteriormente vincular um novo chip e enturmar o estudante.

Chips

Existe a possibilidade de abrir Não. A manifestação de interesse já foi encerrada e não abrirá
nova adesão para estudantes? novamente.

Prazos

Qual é o prazo final para
enturmação dos estudantes
do Além da Escola?

As enturmações e atribuições dos professores devem continuar
ocorrendo até o término da distribuição dos chips de internet. As
turmas fechadas até dia 26/05 já foram para o Censo, os
professores atribuídos até 04/06 irão para o Censo e todas as
turmas formadas depois disso devem ser enviadas ao Censo no
período de retificação (2º semestre)

Prazos

Qual é a data de início do
Além da Escola?

O Além da Escola já começou! Todas as turmas que já têm
professor atribuído e associado devem começar as atividades via
Centro de Mídias (CMSP).
Estudantes: aba Outros > Além da Escola > Apoio à
Aprendizagem (5x por semana, atividades individuais)
Estudantes: aba Turmas > Turmas do Além da Escola (2x na
semana, encontros com professor e turma)
Professores: aba Turmas > Turmas do Além da Escola (2x por
semana, encontros com turma)

Prazos

Qual o prazo limite para envio

Poderão ser solicitadas alterações no Quadro Resumo até todos

dos formulários de alteração
de Quadro Resumo

os estudantes que retiraram os chips de internet estiverem
enturmados.

Coleta de Classe

Qual é o nome do novo tipo
de ensino que devo coletar?

O novo tipo de ensino chama-se “106 – Além da Escola" e já está
disponível na Secretaria Escolar Digital/SED para coleta de classe
e matrícula de estudantes.

Coleta de Classe

Quais as principais regras de
enturmação?

- Estudantes que já retiraram chip
- Estudantes da mesma escola
- Estudantes do mesmo turno
- Estudantes de 6º e 7º juntos; 8º e 9º juntos; 1ª, 2ª e 3ª série
juntos - sempre sequencial, não agrupar por exemplo 6º com 8º.
Demais regras: ANEXO 2 - COMUNICADO DIRIGENTES -

ENTURMAÇ ÃO INICIATIVA DE ENSINO HIBRIDO.pdf
Coleta de Classe

Estudantes de turnos
diferentes podem ser
enturmados juntos?

Não, a enturmação tem como requisito que os estudantes sejam
do mesmo turno.

Coleta de Classe

Estudantes do EM podem ser
enturmados com estudantes
do NOVOTEC?

Sim, desde que sejam observados os critérios de enturmação em
relação ao turno dos estudantes.

Coleta de Classe

Qual a carga horária do
Programa?

Estudantes do regular manhã devem cumprir 1h45 por dia no
contraturno (tarde)
Estudantes do regular tarde devem cumprir 1h45 por dia no
contraturno (manhã)
Estudantes do regular noturno devem cumprir 1h15 por dia no
contraturno (manhã ou tarde)

Coleta de Classe

A coleta da turma deverá ser
realizada de segunda a sextafeira?

Sim, a coleta deverá ser de segunda a sexta-feira, porém o
professor leciona apenas dois dias na semana (aulas de 45
minutos cada) ou um dia na semana (1h30 no total), em horário
a combinar com a turma.

Coleta de Classe

Como funcionará o tempo de
estudo nos dias de encontro
com o professor via CMSP?

Todos os dias os estudantes do diurno terão que realizar 1h45 de
atividades individuais enquanto os do noturno terão que realizar
1h15.
2x por semana as turmas se encontrarão com os professores via
CMSP e esses encontros terão duração de 45 min cada. No dia
dos encontros as atividades dos estudantes deverão ser de 1
hora para diurno (1h45 – 45 min do encontro com o professor) e
30 minutos para noturno (1h15 – 45 min do encontro com o
professor).

Coleta de Classe

Quais os períodos de Coleta
de Classe?

Manhã
Tarde
Noite

Coleta de Classe

Qual é o número mínimo e
máximo de estudantes na
turma para enturmação?

Se o estudante é do
regular manhã: mínimo 08 e máximo de 10;
regular tarde: mínimo 08 e máximo de 10;
regular noite: mínimo 12 e máximo de 15;

Coleta de Classe

Como enturmar os estudantes
que já possuem matrícula no
contraturno (ensino técnico,
sala de recurso, CEL, etc)

Nestes casos deverão ser verificados qual período o estudante
tem livre para cumprir o horário estabelecido e realizar a
enturmação nele. Se o estudante optar por não participar do
Além da Escola, ele deverá devolver o chip para que outro aluno
possa usar, seguindo a Resolução 30, 2-3-2021.

Coleta de Classe

Estudantes que retiraram o
chip, mas não querem
participar do Além da Escola
podem ficar com o chip?

De acordo com a Resolução 30 de 2-3-2021, todos os estudantes
que retirarem o chip têm que cumprir as atividades previstas
pelo Além da Escola. Se ele optar por não participar, ele deverá
devolver o chip para que outro estudante possa ser beneficiado.

Coleta de Classe

Podemos criar turmas com
menos estudantes do que os
mínimos (08 para diurno e 12
para noturno?)

Como ainda há chips remanescentes a serem distribuídos, a
Seduc priorizará as escolas que ainda precisam fechar turmas
(seguindo os critérios da Resolução 30 de 2-3-2021). Sendo
assim, as escolas podem colocar no sistema as turmas que ainda
não estão completas só para gerar informação. É importante
lembrar, porém, que para atribuir professor, as turmas devem
estar completas (mínimo 08 para o diurno e 12 para o noturno).

Coleta de Classe

Qual tema deve ser
selecionado no campo
"Atividade de Recurso"?

"Outra Categoria de Acompanhamento Pedagógico"

Coleta de Classe

Como enturmar os estudantes

O Além da Escola foi estruturado de forma que os estudantes do

do noturno que trabalham?

noturno que trabalham também possam participar - as
atividades individuais diárias têm tempo reduzido (01h15, ao
invés de 01h45 para o diurno) e os encontros com o professor
podem ser realizados no horário combinado entre o professor e
a turma, de modo que atenda a todos.

Coleta de Classe

Estudantes sem chip do
Estado podem ser
enturmados no Além da
Escola?

Não, o principal requisito de enturmação do Além da Escola é
que os estudantes tenham retirado o chip disponibilizado pelo
Estado de São Paulo.

Coleta de Classe

É possível alterar o campo
atividade de recurso na
coleta?

Sim, é possível tanto pelo perfil escolar quanto no perfil da
Diretoria de Ensino.

Coleta de Classe

É permitido coletar no
noturno mesmo a escola não
oferecendo outros tipos de
ensino no noturno?

A Seduc orienta que as turmas sejam coletadas no período da
manhã ou tarde.

Coleta de Classe

É permitido alterar o turno da
coleta depois de realizar a
atribuição do professor?

As alterações na coleta de classe sempre devem ser realizadas
antes da associação dos docentes.

Coleta de Classe

Qual a vigência da classe?

05/04 - 23/12

Coleta de Classe

Matrícula

Como prosseguir nos casos de
escolas de zona rural ou
únicas de município, que
tiveram pouca adesão ao
Além da Escola? Os
estudantes devem ser
enturmados na mesma
escola?

A data inicial de matrícula do
estudante é a mesma data
base da enturmação?

Indica-se que a turma seja coletada na mesma escola mesmo
com pouca adesão, possibilitando assim que a Seduc tome
ciência de quantos alunos faltam para formar a turma e possam
priorizá-las no momento de distribuir os chips remanescentes.
Ressalta-se que a atribuição e associação de professores só
deverá ser feita quando a turma tiver atingido o mínimo de
estudantes: diurno 8 e noturno 12.

A data da matrícula deverá ser a mesma data base da coleta para
os estudantes que já possuem o Chip, ou seja, 05/04.
Contudo, se o estudante receber o Chip posteriormente a
enturmação, esta será a data de matrícula.

Matrícula

Qual movimentação de
matrícula deverá ser lançada
para o aluno que solicita
transferência escolar?

Baixa de Transferência manual..

Matrícula

Se der movimentação na
matrícula do regular a do
Além da Escola cai
automaticamente?

Ainda não, estamos ajustando o sistema para que isso ocorra e a
matrícula do Além da Escola seja dependente da matrícula do
regular. Desta forma, a movimentação na matrícula do regular
irá refletir automaticamente na matrícula do além da escola.

Relatórios Gerenciais

Quais
relatórios
são No momento estão sendo disponibilizadas planilhas para
disponibilizados
para
a acompanhamento, diariamente, no Google Drive dos Dirigentes.
Diretoria de Ensino e Unidades
Escolar
para
acompanhamento
do
Programa?

Matriz Curricular

Preciso cadastrar uma Matriz
Curricular por turma?

As matrizes serão cadastradas de acordo com o turno.
Lembrando que os períodos Manhã e Tarde definem o turno
Diurno e o período Noturno define o turno Noturno.
Este fundamento é uma matriz única para ambos os grupos de
alunos 2° nível (6° e 7°, 8° e 9° ano) e 3° nível (1ª, 2ª e 3ª série).
Porém se 2° nível for de manhã, e o 3º nível a noite, precisará
cadastrar 2 matrizes indicando as 2 aulas do 2° nível no período
diurno, e as 2 aulas do 3° nível no noturno.

Matriz Curricular

Posso corrigir uma matriz
curricular cadastrada
equivocadamente?

A matriz não tem como ser excluída, portanto deverá ser
digitada novamente para sobrepor a que está incorreta, bem
como homologada.

Matriz Curricular

O que pode impedir de gerar
o quadro de aulas?

A matriz digitada incorretamente com turno divergente.
O turno deverá ser o mesmo da Coleta de Classe.

Atribuição

PCNPs podem ser atribuídos
ao Além da Escola?

A única possibilidade legal é abertura de contrato, em regime de
acumulação.

Atribuição

Professores de 40 horas
podem ser atribuídos ao Além
da Escola?

A única possibilidade legal é abertura de contrato, em regime de
acumulação.

Atribuição

Professores de qualquer
Sim, todos os docentes podem atuar no projeto, independente
componente curricular podem do componente curricular, podem ser atribuídos.
ser atribuídos?

Atribuição

Quais critérios serão
observados para realizar a
atribuição?

A atribuição de aulas deverá ocorrer observando a classificação
do processo anual de atribuição de classes e aulas, seja em nível
de unidade escolar, seja em nível de Diretoria de Ensino.

Atribuição

Para ser atribuído, o professor
deve ter finalizado o curso no
AVA Efape
"Ensino Híbrido: Práticas de
Orientação de Estudos"?

Serão priorizados na atribuição os docentes que tiverem
participado e sido aprovados no curso. Após a atribuição desses,
serão atribuídos os docentes que se comprometerem a realizar o
curso. A formação ainda encontra-se aberta no AVA EFAPE.

Atribuição

Haverá mais alguma
formação?

Sim. Além do curso via AVA EFAPE, a equipe do Além da Escola já
gravou formações práticas que estão disponíveis no repositório
do CMSP. Além disso, faremos formações continuadas ao longo
de 2021.
Ensino híbrido: Práticas de Orientação de Estudos” – 1ª
Edição/2020:
https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/login/index.php
04/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 1 Introdução e Trilhas Formativas : https://youtu.be/-EZjSU77O5E
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 1 Apresentação de Plataforma Parceira (Descomplica):
https://www.youtube.com/watch?v=opQXoPlErvo
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 1 Orientações de Estudos:
https://www.youtube.com/watch?v=wD4ty5fH6HY
05/03:

Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Dia 2 Apresentação de Plataforma Parceira (Mangahigh):
https://www.youtube.com/watch?v=qHhpQWQyPk8
08/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Contexto
e soluções: https://youtu.be/UqgUYmtrizY
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Treinamento Aprendizap: O que é, como acessar e o que o aluno
vai encontrar:
https://www.youtube.com/watch?v=e487rVWi0d8
09/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Apresentação de Plataforma Parceira (Khan Academy):
https://youtu.be/eZq1NheR9bI
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido:
https://www.youtube.com/watch?v=eZq1NheR9bI
10/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - Missões:
projetos integradores interdisciplinares práticos realizados em
grupos - 6ºs e 7ºs anos :
https://www.youtube.com/watch?v=ZnkiNFTSpMM
11/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Conhecendo as missões - Ensino Híbrido:
https://www.youtube.com/watch?v=b5jGXHvoqJE

12/03:
Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido Conhecendo as missões - caso prático com Ensino Médio:
https://www.youtube.com/watch?v=oGvOtI86k0Y

Formação Professores Além da Escola/Ensino Híbrido - A parceria
com o programa Novotec:
https://www.youtube.com/watch?v=o7L2iLqqy78

Atribuição

Turma com menos de 08
alunos poderá ter professor
atribuído?

Não. As atribuições de professores só poderão ser feitas com
turmas completas (mínimo 08 para diurno e mínimo 12 para
noturno).

Atribuição

Quando o docente poderá
entrar em exercício?

O docente poderá entrar em exercício a partir de 25/05/2021.

Atribuição

Qual é a vigência final da
carga horária do projeto?

Será no dia 23/12/2021.

Atribuição

Sou grupo de risco da Covid19. Posso ser professor do
Além da Escola mesmo assim?

Sim. De acordo com o § 4º da Resolução 52, "o apoio do
professor das turmas previstas como “Monitoria de Estudos”
poderá ser realizado de forma remota utilizando o aplicativo do
Centro de Mídias de São Paulo – CMSP”.

Atribuição

Sou um professor atribuído ao
Além da Escola. Quantas vezes
por semana farei atendimento
aos estudantes do Além da
Escola?

De acordo com o § 12º da Resolução 52, "O docente, que
pretenda atuar na “Monitoria de Estudos”, terá a atribuição de 2
aulas semanais por turma formada com estudantes beneficiados
pela Resolução Seduc-30, de 2-3-2021.

Atribuição

O docente pode desistir das
aulas para ter atribuição do
projeto?

Não. O docente somente poderá complementar a sua carga
horária, sendo vedada a desistência de aulas.

Atribuição

O docente poderá em licençasaúde participar da atribuição
deste projeto?

Não.

Atribuição

O docente readaptado poderá
atuar neste projeto?

Não, por ser aulas com interação direta com alunos.

Atribuição

O docente contratado que
tiver a Monitoria de Estudos

Sim, poderá completar com o Proatec.

atribuída poderá completar
com o Proatec?
Atribuição

Qual o tempo dos
atendimentos?

Serão 45 minutos por encontro, totalizando 1h30 por semana,
realizado de maneira remota (via CMSP).

Atribuição

O professor interessado
deverá manifestar interesse
na Atribuição Online?

Não, esta atribuição ocorrerá de maneira manual.

Geral

Em quais casos deverá ocorrer Ver Resolução 30, 2-3-2021
a devolução do Chip?

Geral

Em qual unidade escolar
deverá ser devolvido o Chip,
caso necessário?

A devolução deverá ocorrer na unidade de origem do estudante.

Geral

O que é o Além da Escola?

O Além da Escola é uma ação da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP) que tem como objetivo expandir
a carga horária dos estudantes por atividades mediadas por
tecnologia.
Nesse tempo extra de estudo, os alunos passarão por momentos
de: i) recuperação de aprendizagem de maneira dinâmica; ii)
projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e iii)
orientações de estudos personalizadas.
Para concretizar a ação, 500 mil chips com 3GB de internet foram
adquiridos e estão sendo disponibilizados.

Geral

Que atividades o estudante
tem que realizar no Além da
Escola?

Os estudantes do “Além da Escola” terão acesso a conteúdos do
Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) e de outras
plataformas educacionais parceiras, além de orientação de
estudos com um professor duas vezes por semana, via chat do

CMSP. O tempo extra de estudo varia conforme o período: até
1h45 por dia, caso os estudantes sejam do período diurno, e até
1h15, para matriculados no noturno.
Além do tempo individual de estudos, os estudantes também
serão organizados em grupos de 8-10 (diurno) e 12-15 (noturno)
estudantes para realizar projetos interdisciplinares. Caso todas
as etapas do programa sejam concluídas, cada grupo receberá
R$300 para utilizar na escola e tirar os projetos do papel.

