Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
08/10/2021

REDE Nº 139
Prezados,
ASSUNTO 01: CONVITE - AGENDA ANTIRRACISTA
“NA MINHA PELE”, DE LÁZARO RAMOS É A PRÓXIMA LEITURA DO CLUBE DE LEITURA
“GATO PRETO”!
Prezado(a),
O Clube de Leitura “Gato Preto” dá continuidade a programação voltada à Agenda
Antirracista da EFAPE/SEDUC-SP e à Educação das Relações Étnico-Raciais, propondo a
leitura de um livro do Acervo Étnico-Racial 2021 enviado às escolas e às Diretorias de
Ensino. Trata-se da obra “Na minha pele”, importante depoimento do premiado ator Lázaro
Ramos sobre suas experiências e reflexões pessoais quanto à questão do preconceito
racial.
O encontro acontecerá no dia 22 de outubro de 2021, sexta feira, em dois horários: das 10h
às 11h30 e das 14h30 às 16h, pelo Microsoft Teams.
Para se inscrever, basta preencher o formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1Y2c6Qg1PYKILlLSrdpAmbBwtCXBox-hHNcKfJlssl9U/edit

No livro “Na minha pele”, Lázaro Ramos relata de forma bastante intimista e pessoal sua
trajetória de luta e enfrentamento do preconceito racial para a realização de seus trabalhos no
cinema, teatro e televisão.
De acordo com seu amigo, o ator Wagner Moura, “Na minha pele é um livro imenso, escrito
por uma alma imensa, que nos oferece sua intimidade com coragem, generosidade e bom
humor”.
Contamos com a sua participação!

Valdir Oliveira – PCNP de História
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 02: APRENDER SEMPRE - 4º BIMESTRE
Os cadernos do aluno e do professor do 4º bimestre do Aprender Sempre de Língua Portuguesa
e Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e do ensino médio, assim como
do 9º ano de Ciências e 3ª série do ensino médio de Física, Química e Biologia, já estão
disponíveis no site do Currículo Paulista, nos links abaixo:
• Ensino fundamental
- https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensinofundamental/aprender-sempre-ef/
• Ensino médio
- https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
Além da versão digital, enviaremos a versão impressa dos cadernos do aluno e cadernos do
professor de Língua Portuguesa e Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e
do ensino médio, de Ciências do 9º ano, e de Física, Química e Biologia da 3ª série do ensino
médio. Informações sobre os prazos de entrega dos materiais impressos serão comunicadas
posteriormente.
Lembramos que a Matriz de Habilidades Essenciais completa pode ser encontrada neste link:
- https://drive.google.com/file/d/1kLjxnF8c2xINqRPjaPPL7oF1ZQhVIo0t/view?usp=sharing

Ivanildo Silva
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 03: CRONOGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO DO
4º BIMESTRE
Elaboramos o Cronograma Integrado de Recuperação e Aprofundamento do 4º bimestre
disponível no link abaixo, visando apoiar a articulação entre os diferentes elementos do
Programa de Recuperação e Aprofundamento, assim como entre as aulas do Centro de Mídias e
o trabalho pedagógico conduzido pelos professores com os estudantes, com intuito de garantir
o desenvolvimento das habilidades essenciais.
Lembramos que as aulas transmitidas do Centro de Mídias para o ano de 2021 são elaboradas
a partir das habilidades essenciais selecionadas com base no documento curricular da rede. Da
mesma forma, o foco do trabalho dos professores da rede será apoiar o desenvolvimento
dessas habilidades, sendo de suma importância a articulação entre as aulas do Centro de
Mídias e as atividades propostas pelos professores aos estudantes.
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Além disso, destacamos que, por conta da quantidade reduzida de aulas do Centro de Mídias,
os professores podem ir além do que é trabalhado no CMSP com seus estudantes,
complementando com suas aulas presenciais ou atividades remotas propostas para promover o
desenvolvimento das habilidades essenciais, tendo o cuidado para consolidar as aprendizagens
descritas por essas habilidades.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1ktBQ2Lip_h4_uwHKcgS8ogcfoQhtD-tg/view?usp=sharing

Cronograma Integrado de Recuperação
e Aprofundamento - 4º bimestre.pdf
drive.google.com

Ivanildo Silva
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 04: REGIMENTO ESCOLAR
Senhor Diretor,

Seguem orientações para alterações das normativas que orientam as práticas nas unidades
escolares a partir da homologação do Currículo Paulista - REGIMENTO ESCOLAR.
Esses documentos foram construídos com supervisores ponto focais do Novo Ensino Médio ao
longo das últimas semanas. Além das orientações, também há um exemplo completo com pontos
em destaque das especificidades da etapa do Ensino Médio para apoiar as adequações no
documento.
Anexo 1: Exemplo - REGIMENTO ESCOLAR (2) 07 10 21
Anexo 2: Orientações para alteração do Regimento Escolar (1) 7 10 21
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Núcleo de Vida Escolar

ASSUNTO 05: PROTOCOLOS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Protocolos para as Aulas de Educação Física

Com o intuito de orientar os professores e os estudantes de forma organizada e segura para
as aulas de Educação Física e Atividades Curriculares Desportivas – ACD - no Plano São Paulo –
Retomada Segura, encaminhamos o protocolo para as aulas práticas.

Anexo: Protocolo de Retorno às aulas de Educação Física e aulas ACD

Fernando C. Ramos - PCNP de Educação Física
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 06: AAP 3/ 2021 - ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
Com o objetivo de apoiar os estudantes em sua aprendizagem e subsidiar a equipe gestora e os
professores em suas ações pedagógicas, informamos que a Avaliação da Aprendizagem em
Processo do 3º bimestre – AAP 3 para os estudantes que não conseguiram realizá-la estará
disponível na Plataforma CAEd no período de 13/10/21 até 03/11/21.
As avaliações poderão ser acessadas pelos estudantes remotamente ou nas unidades escolares.
Esta é uma oportunidade para a escola e para os estudantes verificarem o desenvolvimento das
habilidades essenciais para a continuidade da sua trajetória educacional. Agradecemos a
colaboração de todos e, caso necessitem maiores esclarecimentos, o contato deve ser feito por
intermédio do e-mail: aap@educacao.sp.gov.br.

Ivanildo Silva
Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 07: OBMEP 16ª EDIÇÃO – 2ª FASE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DAS PROVAS

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional
realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade
Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Dando continuidade ao calendário nacional de 2021, informamos que a partir do dia 07 de
outubro, as escolas terão acesso exclusivamente no http://www.obmep.org.br/ aos locais de
aplicação das provas referentes à 2ª Fase.

Entre 08 de outubro e 18 de outubro será o período para as escolas solicitarem prova em
trânsito e transferência pelo site.

Lembramos que a Prova da 2ª Fase será realizada no dia 06 de novembro às 14h30min
(horário de Brasília) e reforçamos que os organizadores estão tomando todas as medidas para
assegurar que aplicadores, fiscais e estudantes recebam as condições necessárias para a
realização das provas, seguindo os protocolos de prevenção à Covid. Importante solicitar
que os estudantes cheguem aos locais das provas com a máscara!

Cristiane Serra – PCNP de Matemática
Núcleo Pedagógico
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