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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

03/01/2022 

 

REDE Nº 018      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: Inscrições Curso: Trilha Formativa – PEI 
 

Divulgando a oferta de cursos ofertados pela SEDUC: Trilhas Formativa – PEI, para tanto foi 

disponibilizado um cronograma estendido de inscrições para os servidores conseguirem se 

organizar com antecedência e realizar o(s) curso(s) de seu interesse, uma vez que poderão se 

inscrever em um ou mais cursos. 

 

Os sete cursos que compõem a Trilha PEI estão com inscrições em andamento: 

· Clubes Juvenis – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

· Da Educação Integral ao Ensino Integral – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

· Modelo de Gestão – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

· Orientação de Estudos – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

· Práticas Experimentais – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

· Professor Coordenador de Área – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

· Tutoria – 1ª Edição/2022 (reoferta) 

 

Para maiores informações e realizar as inscrições acesse o site da EFAPE 
https://efape.educacao.sp.gov.br/ . 
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ASSUNTO 02: ADE de 2022 – Aplicação 
 

De acordo com o “Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/COPED – 2022 – nº 47”, a 

“Avaliação Diagnóstica de Entrada (ADE)”, programada inicialmente para ocorrer 
exclusivamente de forma impressa, adotará a introdução de nova estratégia com objetivo de 
facilitar sua aplicação na rede, para minimizar os efeitos decorrentes de problemas com a 

operadora logística, com impacto direto na distribuição dos materiais nas 91 Diretorias da 
rede.  

 

Tendo em vista a importância dessa aplicação, enquanto geradora de diagnóstico fundamental 

da aprendizagem dos estudantes, a SEDUC-SP está ofertando também a aplicação digital desta 
ADE, na Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo.  

 

Salientamos que as unidades das regiões que receberam a prova impressa poderão aplicá-las 

nesse formato. As demais unidades, que não receberam o material impresso, utilizarão o 
modelo digital no qual os estudantes respondem as provas diretamente na plataforma. Desse 

modo, os estudantes realizam a prova uma única vez, ou no modelo impresso ou no digital.  

 

Segue o cronograma das atividades atualizado, incluindo as informações decorrentes das duas 
formas de aplicação:   

 

- Aplicação das provas impressas, pelas escolas das DE que a receberam OU Aplicação das 

provas digitais, na plataforma, para as demais escolas que não receberam as provas 
impressas. A partir de 9 de fevereiro e até 18 de fevereiro;  

 

- Inserção de resultados na SED, para as provas impressas aplicadas, com uso do Leitor 

Resposta. 9 a 18 de fevereiro.  

 

Conforme ocorreu nas demais aplicações digitais, os resultados migram automaticamente para 
a plataforma, a partir da entrada no sistema pela SED/CITEM. Da mesma forma, os registros 

na SED (Leitor Resposta) das aplicações impressas, também migrarão para a plataforma.  

 

Para atendimento do público alvo da Educação Especial foi disponibilizado arquivos em pdf, 
acesso pelo link:  

 

 
COPED - ADE - Avaliação Diagnóstica de Entrada 2022 - Todos os Documentos 
(sharepoint.com)  

 
Equipe 
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https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/COPED/ADE%20%20Avaliao%20Diagnstica%20de%20Entrada%202022/Forms/AllItems.aspx?viewid=66ebc487%2D9c24%2D4ce1%2Db39b%2Dd41981ac503a
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/COPED/ADE%20%20Avaliao%20Diagnstica%20de%20Entrada%202022/Forms/AllItems.aspx?viewid=66ebc487%2D9c24%2D4ce1%2Db39b%2Dd41981ac503a
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ASSUNTO 03: Materiais do Professor: Brick by Brick e Hello!Kids 
 

Visando apoiar as aulas de Língua Inglesa os para Anos Iniciais da Rede Estadual no âmbito do 

Programa Inova Educação, os arquivos em PDF dos materiais do Professor e material de apoio 

dos Livros Hello!Kids (Editora Ática) e Brick By Brick (StandFor), assim como os áudios do 

material Hello!Kids encontram-se disponíveis na Biblioteca COPED na plataforma da Intranet da 

Secretaria da Educação. 

 

 

Para acessar os materiais, seguem o QR Code e o link: 

 

 

 

Encontram-se para retirada no setor de Protocolo alguns exemplares do livro do Professor Hello! 

Kids 1 (contendo também Reader e flashcards) para professores de inglês dos Anos Iniciais e 

para os professores de inglês que lecionam nos 6º. Anos (como forma de apoio nas aulas dos 

6º. Anos). Neste material há instruções de acesso ao portal plurall.net . 

 

Ademais, seguem as Orientações para o trabalho com o Material Hello!, que é parte integrante 

do Documento orientador para o ano letivo de 2022 (página 24 - Expectativas de 

Aprendizagem - Língua Inglesa - Ensino Fundamental Anos Iniciais). 

 

Anexo 1: Documento orientador para o ano letivo de 2022 

Anexo 2: Expectativas de Aprendizagens LÍNGUA INGLESA EFAI atual.docx - Google Docs (3) 

 

 

 
Darcilena M. Correa – PCNP – Língua Inglesa 
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https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/coordenadorias/COPED/Material%20de%20Apoio%20ao%20Currculo%20Paulista%202022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2Fcoordenadorias%2FCOPED%2FMaterial%20de%20Apoio%20ao%20Currculo%20Paulista%202022%2FCADERNO%20DO%20PROFESSOR%2FInova%20%E2%80%93%20Anos%20Iniciais&viewid=10846bb4%2D6fbb%2D45ac%2Dbae3%2Dfbd812c2dcd4
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/documento-orientador-para-o-ano-letivo-de-2022.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/expectativas-de-aprendizagens-lngua-inglesa-efai-atual-docx-google-docs-3.pdf

