Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
01/10/2021

REDE Nº 134
Prezados,
ASSUNTO 01: ERRATA – APRENDER SEMPRE – VOLUME 2 - FÍSICA DA 3ª SÉRIE
Atenção: Coordenadores e Professores!
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”
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ASSUNTO 02: AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA

No âmbito das avaliações processuais e formativas em desenvolvimento pela SEDUC para
apoio ao Programa de Recuperação e Aprofundamento, está inclusa a “Avaliação da Fluência
Leitora”, inédita em nosso Estado.
A organização da aplicação da Fluência Leitora nas escolas deve ser feita pelos Diretores, de
modo a respeitar as características de cada unidade, seus recursos humanos, espaços e
atividades programadas para o ano. A aplicação será realizada presencialmente pelos docentes
que atuam na própria escola/classe/sala/turma ou turmas diferentes e possuam perfil para
realizar a aplicação, considerando em caso de necessidade, ainda, o previsto nas Resoluções
SEDUC 88 e 89, de 22/09/2021.
O período para aplicação do Teste de Fluência Leitora se iniciou em 27 de setembro e
ficará disponível até 30 de novembro, sendo voltada aos estudantes dos 2°. 3°. e 6º.
anos do Ensino Fundamental.
Seguem link da live formativa e preparatória realizada pelo CMSP e dos respectivos materiais,
todo o processo operacional está detalhado na apresentação em PPT, para consulta durante o
processo avaliativo:
Live de 23.09.2021
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24056&id=0
Apresentação em PPT
https://drive.google.com/file/d/10FCswx51MCK4rTSbPq9PfyyHP43BSM7u/view?usp=sharing

Para dúvidas, seguem os canais de contato:
· para questões referentes à avaliação de fluência leitora: aap@educacao.sp.gov.br
· para questões relacionadas ao aplicativo (acesso e interação): Suporte CAEd.
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ASSUNTO 03: DIVULGAÇÃO DE CURSO - OFICINA DE GRÊMIOS ESTUDANTIS
Senhor Diretor,
Solicitamos ampla divulgação aos estudantes gremistas, na faixa etária de 12 a 18 anos, da 2ª
Edição da Oficina de Grêmios, promovida pela Oficina Municipal (São Paulo).
Os conteúdos das atividades serão voltados para:

➢
➢
➢
➢
➢

Funções do Grêmio Estudantil;
Organização das Eleições do Grêmio;
Elaboração de projetos;
Educação Política;
Jogos e dinâmicas para serem utilizados pelo Grêmio Estudantil.

As oficinas ocorrerão de 05/10 a 23/11/2021, sempre às terças e quintas, das 17h às 19h, na
plataforma Zoom.
Inscrição até o dia 04 de outubro de 2021, por meio do seguinte link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO9S5vzI8x0C5UfZUQHSEAff8t6meNiVTXEFJeau
g4OCs43Q/viewform , o curso é gratuito.

Equipe dos Colegiados
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