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

23/02/2022 

 

REDE Nº 027      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO DAS 
MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – 2ª EDIÇÃO 
 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado (DEMOD), por meio 

do Centro de Apoio Pedagógico (CAPE), do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), e do 

Centro de Inclusão Educacional (CINC), reitera o convite aos integrantes do trio gestor e 

professoras/es da rede estadual de ensino a participarem de chamada para publicação de artigos 

que irão compor o documento “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO DAS 

MODALIDADES DE ENSINO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – 2ª Edição”, bem como 

complementa o quadro “Tipo de Artigo”, por meio do acréscimo da 

Modalidade/Temática/Atendimento indicada no TA13 – Comunidades Tradicionais. 

 

Os artigos selecionados farão parte de publicação virtual, organizada pelas equipes do 

Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado, que será 

disponibilizada à rede estadual, por meio das Diretorias de Ensino, e nos canais de comunicação 

da SEDUC, com o intuito de divulgar as boas práticas desenvolvidas em 2021. 

 

O objetivo geral dessa segunda edição é promover visibilidade e fomentar replicabilidade de 

iniciativas que, durante o período de ensino remoto e na volta gradativa das atividades 

presenciais do ano letivo de 2021, contemplaram a participação das/dos estudantes em ações, 

projetos e iniciativas inovadores relacionadas a diferentes atendimentos/modalidades/temáticas 

e com resultados positivos, oportunizando à comunidade escolar um movimento de reflexão e 

de envolvimento a partir de práticas que estimularam e desenvolveram a aprendizagem de 

diversas formas e contextos, fomentando princípios como igualdade, equidade, inclusão e 

participação coletiva. 

 

O documento será constituído, portanto, de um compilado de ações e estratégias exitosas 

desenvolvidas pelas Unidades Escolares durante o ano de 2021, seja por meio das aulas remotas 

ou na retomada das aulas presenciais, e que envolveram atendimentos, modalidades e temáticas 

discriminados nos Tipos de Artigos (TA). 
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Para participar, as/os docentes e gestoras/es deverão seguir as orientações gerais descritas no 

documento em anexo: Artigos Práticas Pedagógicas e Metodologias de Ensino Modalidade de 

Ensino e Atendimento Especializado 2ed. 

 

O artigo deverá ser enviado até 03/04/2022 para o e-mail indicado no documento. 

 

Anexo: Artigos Práticas Pedagógicas 

Equipe Educação Especial 

 

 

 
ASSUNTO 02: FORMAÇÃO “NOVO ENSINO MÉDIO: A INTEGRAÇÃO CURRICULAR NO 

MAPPA” 
 

Senhores Diretores, 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores da Unidades 

Escolares do Ensino Médio, inclusive PEI, e os Professores Coordenadores de Agrupamento 

Escolar das Unidades Escolares para “Formação Novo Ensino Médio: A Integração Curricular no 

MAPPA”, a ser realizada de modo remoto pela plataforma Teams, conforme segue: 

Público-alvo: Professores Coordenadores do Ensino Médio e Professores Coordenadores de 

Agrupamento Escolar 

Data: 25/02/2022 (Sexta-feira) 

Horário: 9h às 12h 

Local: Plataforma Digital Teams 

Link da Reunião: CLIQUE AQUI 

Equipe Novo Ensino Médio 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNhZWZiZDgtMjNkMy00ODk0LTliM2UtYjRlNThiYjk3YTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22ea8ca959-2447-404a-b375-6677980ecfac%22%7d

