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Assunto: ORIENTAÇÕES SOBRE AS AULAS DO NOVOTEC EXPRESSO NO
ITINERÁRIO FORMATIVO

Prezados Gestores

Informamos que, devido a trâmites pelos quais o processo licitatório está tendo que
passar, a contratação de professores técnicos para o Novotec Expresso para atender
as turmas no Novo Ensino Médio ainda não foi finalizada.
Em razão disso, gostaríamos de comunicar que para garantir que os estudantes nas
turmas na UC1 e UC7 já iniciem atividades que estão relacionadas com os
respectivos cursos nós iremos disponibilizar aulas gravadas via link para serem
transmitidas aos estudantes nas salas de aula.
São aulas que estão sendo criadas para os respectivos cursos, seguindo seus planos
de curso. Nos links a seguir, elas estão separadas por pastas com o nome dos
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respectivos cursos. O conteúdo de cada curso será armazenado na pasta indicada
ao longo das próximas semanas. Nossa previsão é que tenhamos já professores
técnicos para irem dar as aulas presenciais entre as semanas do dia 14 e 21 de
março.
É importante ressaltar que nós dividimos as turmas do Novotec Expresso em dois
grupos para consumir o conteúdo online elaborado – grupo 1 e grupo 2.
Essa divisão foi feita para garantir que os estudantes tenham continuidade em
relação ao conteúdo que será posteriormente implementado pelo professor técnico
quando alocado presencialmente.
O grupo 1 deverá acessar o conteúdo online que estará disponível na pasta “grupo 1
- Aulas gravadas e materiais para turmas na UC1 e UC7” (link abaixo). O conteúdo
de sala de aula está sendo disponibilizado pelo fornecedor técnico PROZ.
https://drive.google.com/drive/folders/1PhZFQDCYjQIfBSwoWqGg-i6E7-06EEfH
E o grupo 2, na pasta “grupo 2 - Aulas gravadas e materiais para turmas na UC7”
(link abaixo). O conteúdo de sala de aula está sendo disponibilizado pelo fornecedor
técnico Sequencial.
https://drive.google.com/drive/folders/1NsSWdgTZHI5AYokcrhbSHb6te0_OUNLV

No grupo 1, estão todas as turmas na UC1 e a maioria das turmas na UC7.
Você pode consultar se sua escola/turma está nesse grupo, acessando a
planilha grupo 1.
Já no grupo 2, estão apenas 45 turmas na UC7 de 12 municípios*. Você
pode consultar se sua escola/turma está nesse grupo, acessando a
planilha grupo 2.
*SANTA BARBARA D'OESTE, ATIBAIA, VALINHOS, SAO PAULO, COSMOPOLIS,
LIMEIRA, PIRACICABA e SAO PEDRO
Reforçamos que a solução adotada é temporária e será implementada até que os
professores técnicos possam estar presencialmente em sala de aula, como é objetivo
do Programa Novotec.
Na próxima live do Novotec via CMSP, agendada para a quarta-feira que vem, dia 9
de março, a coordenadora do Novotec Expresso, Luciana Arlidge, irá tirar maiores
dúvidas que possam surgir com essa solução temporária. Após a realização das
atividades propostas, caso ainda haja tempo de aula remanescente, reforçamos
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algumas atividades já sugeridas anteriormente, que podem ser realizadas com os
alunos:
1. Plano de Curso
Os planos de curso podem ser acessados via esse link.
Planos de cursos - Novotec Expresso UC1 e UC7 - Google Drive
Pegar o plano de curso e analisar todo o documento junto com os alunos. A proposta
é de coletar dúvidas para que sejam esclarecidas na primeira aula com o fornecedor
técnico.
Pegar o plano de curso e analisar todo o documento junto com os alunos. A proposta
é de coletar dúvidas para que sejam esclarecidas na primeira aula com o fornecedor
técnico.
2. Aplicativo Seu Futuro Novotec
Link para baixar app para Iphone - baixe aqui
https://apps.apple.com/us/app/seu-futuro-novotec/id1583040756
Link para baixar app para Android baixe aqui
Seu Futuro Novotec – Apps no Google Play
Baixar o aplicativo, responder o quiz vocacional, acessar o conteúdo sobre carreiras
digitais e engajar discussões sobre o conteúdo lido com os estudantes.
O conteúdo sobre carreiras digitais está na sessão “Carreiras Digitais”. Essas
discussões teriam relação com o projeto de vida dos alunos.
3. Elaboração de atividades de acolhimento:
Dinâmicas que promovam interação entre os estudantes da turma. Momento
importante após tanto tempo longe da sala de aula.
4. Utilizar os materiais de Apoio ao Planejamento e Práticas de
(MAPPA

Aprofundamento

Seguindo as licenciaturas dos professores em rede estadual como indicado nas
matrizes dos respectivos cursos, indicamos utilizar os materiais do MAPPA, indicados
para os aprofundamentos curriculares dos 4 itinerários formativos que o Novotec
Expresso compõe, conforme links a seguir:
Matemática Conectada (Matemática)
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Internet - Google Drive
Superar desafios é de humanas (Ciências Humanas)
Site - Google Drive
Ciência em ação! (Ciências da Natureza)
Site - Google Drive
#SeLigaNaMídia (Linguagens)
site - Google Drive
Agradecemos novamente por toda paciência, apoio e compreensão que vocês
dirigentes, supervisores e docentes têm tido durante esse omento.

Atenciosamente,

Responsável:

Ângela Viviane j. Barbosa Andrade
PCNP Biologia
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente de ensino de Capivari
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