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Informação nº 1: Autoavaliação Formativa – Preenchimento 
das Rubricas 

 
 
 

Informamos que a Autoavaliação Formativa deste 4º Bimestre estará aberta de 26/11/2021 a 

17/12/2021, e os estudantes poderão realizar o Preenchimento da Rubrica por meio da Secretaria 

Escolar Digital (SED). 

 

As competências socioemocionais a serem respondidas serão as mesmas trabalhadas no 3º Bimestre, 

como orientado no Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), nas aulas apresentadas nos 

dias 03/11/2021 e 10/11/2021, para os Anos Finais e Ensino Médio. 

 

As aulas gravadas podem ser assistidas no link. 
 

 

É importante que os estudantes preencham a Autoavaliação Formativa para exercer o seu 

protagonismo com vistas ao seu Projeto de Vida. 

 

Agradecemos a colaboração! 
 
 

 

COPED/DECEGEP 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/
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Informação nº 2: Foco do Acompanhamento Pedagógico 
Formativo no período de 29/nov a 03/dez 

 
 
 

O Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo (APF), iniciado em jan/2021, tem como foco a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes e estamos neste 

momento executando o Roteiro 015 (29/nov a 23/dez). 

 
Durante a sessão de APF da semana de 29/nov a 03/dez, os Professores Coordenadores de 

Agrupamento Escolar (PCAE), junto aos Professores Coordenadores (PC) das unidades escolares, irão 

desenvolver os seguintes temas: 

 

 Acompanhamento do Planejamento da SEI (aplicação de 13 a 23/dez); 

 Apoiar e acompanhar a organização para aplicação do SARESP. 
 
 
 

COPED 



5  

 

Informação nº 3: Fechamento do ano letivo de 2021 e 
Recuperação Intensiva de Janeiro 

 
 

Atenção: Dirigentes de Ensino, Supervisores, PCNP, gestores escolares! 
 

 
Informamos que no dia 02/12, às 14h, realizaremos uma live via Centro de Mídias com o objetivo de 

compartilharmos informações importantes sobre o fechamento do ano letivo de 2021, incluindo os 

critérios para aprovação neste ano, a recuperação intensiva de janeiro de 2022. 

A transmissão será feita pelos canais Diretoria de Ensino e Trio Gestor do CMSP. 
 
 

Contamos com a participação de todos vocês. 
 
 

COPED 
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Informação nº 4: EDUCA-SP – Encontro USP-Escola 

 
 

 

Atenção: Supervisores, PCNP e Diretores 
 
 
 
 

O Encontro USP Escola é o único programa que oferece, de forma gratuita, cursos, palestras e oficinas 

de formação continuada para professores de todas as disciplinas do Ensino Básico. Para os 

professores da rede estadual, a certificação tem autorização da EFAPE (Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo), e possui validade para evolução funcional para os professores da SEDUC - SP. 

 
O programa apresenta em seus cursos, palestras e oficinas temáticas e abordagens diversificadas, 

procurando responder as demandas atuais da escola pública. O aprendizado é intensificado pela troca 

entre as vivências e práticas educacionais de docentes e as diferentes propostas desenvolvidas na 

USP. Além disso, o curso oferecido pelo Encontro USP-Escola busca os seguintes parâmetros: 

 

 Apoiar-se nas orientações do Conselho Nacional de Educação(CNE) para o trabalho de atualização 

dos professores matriculados; 

 Prover o apoio necessário ao trabalho do professor, mediante orientação e discussão de conteúdo 

e elementos didáticos; 

 As atividades desenvolvidas nos cursos procuram abordar os tópicos relativos aos documentos 

oficiais para a educação básica (Currículo do Estado de São Paulo e a Base Nacional Comum 

Curricular); 

 Disseminar as práticas desenvolvidas nos cursos para as escolas, principalmente as escolas públicas; 

 Desenvolver materiais didáticos, tanto práticos quanto teóricos, a serem utilizados nas escolas pelos 

professores-cursistas do Encontro; 

 Difundir a produção e divulgação de conhecimentos entre os docentes e seus pares. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8900
https://www.educacao.sp.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

01/11/2021 Abertura das inscrições 

30/11/2021 Encerramento das inscrições 

02/12/2021 a 
18/12/2021 

Confirmação de interesse nas atividades inscritas 

21/12/2021 Divulgação da primeira lista de contemplados nas atividades 

22/12/2021 a 
03/01/2022 

Inscrição para vagas remanescentes 

22/12/2021 a 
04/01/2022 

Preenchimento de formulário próprio para o caso de 
desistência na atividade inscrita 

06/01/2022 Divulgação da lista final de candidatos contemplados 

10/01/2022 Início do evento 

14/01/2022 Término do evento 
 

 

Para maiores informações acesse o link. 
 
 

 

COPED/DAVED/CGPED/EDUCA-SP 

https://uspescolaencontro.wixsite.com/encontrouspescola/inscricao
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Informação nº 5: Premiação da campanha 
#AprenderParaPrevenir 2021 

 
 

Solicitamos ampla divulgação da premiação da 6ª campanha #AprenderParaPrevenir2021, 

promovida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), 

Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do 

Programa Cemaden Educação. A premiação ocorrerá em 30 de novembro (terça-feira), das 16hs às 

18hs, e será transmitida virtualmente por meio do canal Cemaden Educação, que pode ser acessado 

por meio do link. 

 

Na ocasião, será possível conferir os vencedores de 2021 e conhecer boas práticas em Redução de 

Riscos e Desastres realizadas por Escolas, Defesas Civis, Universidades e outros atores. Além disso, 

também serão lançados: 

 Aplicativo “Dados à prova d’Água: polinização em escolas e defesas civis” (desenvolvido 

em parceria com a FGV); 

 Livro “Educação em clima de Riscos de Desastres” (realizado em parceria com a Unesco); 

 Jogo “Na trilha do risco” (em parceria com o Programa WASH) 

 

Lembrando que a campanha #AprenderParaPrevenir, ao longo dos anos, buscou fortalecer ações 

voltadas à Educação para Redução de Riscos e Desastres (ERRD) em diferentes contextos. Em 2021, 

ampliou a mobilização e o engajamento por meio das redes sociais com o desafio de produzir e 

compartilhar vídeos de até 1 (um) minuto, com conteúdo educativo e criativo sobre o tema 

“Desastres, aqui!? Como prevenir?”. O objetivo foi o de incentivar a percepção da ocorrência local de 

desastres e ampliar a participação das pessoas na prevenção de riscos. 

 

Para mais informações sobre como foi a campanha #AprenderParaPrevenir de 2021, acesse o link. 

No site é possível também encontrar materiais de apoio e informações sobre webinários e web- 

oficinas. 

https://www.youtube.com/c/CemadenEduca%C3%A7%C3%A3o?app=desktop
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021
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COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 
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Informação nº 6: Aprender Valor – Período de avaliações - 
Orientações 

 

Atenção: PCNP, Diretores de Escola, Coordenadores e Professores! 

 
O período de avaliação do programa Aprender Valor já começou e, devido a isso, estamos enviando 

algumas orientações que irão ajudá-los nas aplicações dos testes digitais. 

O vídeo disponível no link traz um tutorial para o estudante que auxiliará na realização dos testes 

digitais. 

As inscrições para 2022 estão abertas e contamos com a participação de vocês. 

As escolas que participaram do programa no ano de 2021 já estão aderidas para o ano de 2022, 

mas caso a escola queira editar a inscrição, basta acessar o programa neste link. 

Agradecemos o apoio e contamos com a participação de todos. 
 
 

 
 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF 

https://www.youtube.com/watch?v=_tEC73STbpA
https://aprendervalor.caeddigital.net/%23!/login
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Informação nº 7: Programa Jovem Senador 21/22 

 
 
 

O Programa Jovem Senador é um Projeto do Senado Federal que permite aos estudantes com até 19 anos 

do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal conhecer a estrutura e o 

funcionamento do Poder Legislativo no Brasil. 

 

Para participar, as unidades escolares (UE) estão convidadas a promover, internamente, redações com o 

tema “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã.” 

 

As redações deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail 

jovemsenadorsaopaulo@gmail.com até o dia 18/03/2022, juntamente com os demais documentos 

listados abaixo: 

 

• Ficha de inscrição disponível no site do programa Jovem Senador; 

• Cópia do RG do aluno e do professor orientador; 

• Cópia do CPF do aluno e do professor orientador; 

• Folha de redação disponível no site do programa Jovem Senador. 
 

 
O estudante que tiver sua redação selecionada participará da Semana de Vivência em Brasília, no período 

de 27/06/2022 até 01/07/2022 juntamente com o seu professor orientador. 

 

As despesas decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem serão custeadas pelo Senado Federal. 
 

 
*Observação: Como a atividade presencial será realizada em 2022, somente estudantes que estejam 

matriculados em 2022 no EM poderão participar. 

 

Para mais informações sobre o programa, acesse o site.  

 

COPED/DECEGEP/CEM 

mailto:jovemsenadorsaopaulo@gmail.com
https://www12.senado.leg.br/jovemsenador

