
 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 

 

  
 
 

 
 

               GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
         DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI 

 
 

 
 

                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 94/2022 

Data: 10/02/2022 

Assunto: OFERTA DE AULAS CENTRALIZADAS NOVO ENSINO MÉDIO- CMSP 
 

Prezada Equipe Gestora,  

  

Para implementação do novo ensino médio, o CMSP terá um papel de parceria com o 

professor da sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento de novas possibilidades para as 

aulas presenciais através de aulas mediadas por tecnologia.  

 

Para tal, teremos duas formas de oferta das aulas centralizadas:  

 

1.  Aulas ao vivo mediadas por tecnologia   

  

A disponibilização das aulas ao vivo transmitidas pelo CMSP tem como objetivo apoiar o 

professor em sala de aula. As aulas ao vivo para o Novo Ensino Médio serão dos seguintes 

aprofundamentos: 
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* Meu papel no desenvolvimento sustentável; 

* Start! Hora do desafio; 

* Corpo, saúde e linguagens; 

* Corpo em movimento. 

 

Importante: As aulas ao vivo dos aprofundamentos listados acima acontecerão nos seus 

respectivos canais no app. Não haverá aulas ao vivo no canal da 2ª série do Ensino Médio.  

  

O professor que desejar poderá acompanhar as aulas ao vivo do CMSP junto com a sua 

turma. Para tal, a escola deverá ajustar sua grade horária de acordo com as aulas do CMSP, 

conforme consta nessa planilha.   

 

Pensando na melhor metodologia de uso da aula transmitida pelo Centro de Mídias em sala 

de aula, a sugestão de estrutura de aula pensada pela equipe técnica da SEDUC é a seguinte:  

 

Para apoiar nessa articulação, está sendo disponibilizado ao professor no repositório, 

com uma semana de antecedência, o Material de Apoio da aula e um roteiro para o professor, 

indicando o que acontecerá no momento de exposição pelo professor de estúdio (15 minutos 

iniciais) e com uma proposta de atividade a ser desenvolvida durante o momento de interação entre 

o estúdio e a escola (15 minutos intermediários). 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GRtvH7d5OKFyCR1W9IUJWCiqbKj6RdHpSqA7PAd_oYk/edit#gid=1679664498
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Para além disso, ao final das aulas, o professor do CMSP apresentará uma sugestão de 

atividade a ser realizada pelo aluno individualmente.   

  

2.  Aulas inéditas gravadas  

  

As aulas inéditas gravadas contemplarão os demais aprofundamentos curriculares. Elas 

terão 30 minutos de duração e subirão semanalmente para o repositório. 

 

Importante: Para a próxima semana (14/02) os materiais da 2ª série do Ensino Médio 

estarão disponíveis nessa planilha e na programação do nosso site nesta sexta-feira (11/02). Para 

os demais ano/séries, o material poderá ser consultado no repositório.  

 

Assim como nas aulas ao vivo mediadas por tecnologia, as aulas inéditas gravadas 

contarão com o Material de Apoio da aula e um roteiro para o professor, indicando o que 

acontecerá no momento de exposição pelo professor de estúdio e com uma proposta de atividade 

a ser desenvolvida após o término da aula do CSMP, ficando a critério do professor regente sua 

aplicação ou não.   

 

Ademais, ao final das aulas, tanto no ao vivo quanto no gravado, o professor do CMSP 

apresentará uma sugestão de atividade a ser realizada pelo aluno individualmente.  

 

Vale ressaltar que o uso das aulas do CMSP é opcional e que a metodologia pode ser 

adaptada conforme necessidade da turma pelo professor.  

 

Lembre-se: Até sexta-feira (11/02) teremos no CMSP aulas de acolhimento para todas 

as etapas. Na segunda-feira (14/02) iniciaremos aulas com foco nas habilidades específicas 

do bimestre para todas as etapas. Para a 2ª série do Ensino Médio terão início as aulas de 

aprofundamento nos seus respectivos canais.   

 

Atenciosamente, 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/122DcHoJBr0vtAGVKkEJ8aO7ATT4x6FR5xKWd4ZM5tbc/edit#gid=0
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Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 

 

De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


