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

21/03/2022 

 

REDE Nº 042      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: EXPOSIÇÃO “EDUCAÇÃO ESPECIAL NOS ACERVOS DO CREMC” 
 

Sr. Diretor, 

Solicitamos dar ampla divulgação que a SEDUC apresenta a exposição “Educação Especial nos 
acervos do CREMC”, instalada, desde 16 de março de 2022, no 1º andar do prédio da EFAPE e 

na Biblioteca localizada no piso térreo. A exposição destaca livros e objetos sobre o tema e 
contou com a colaboração da equipe do CEFOP/EFAPE na organização dos materiais. 

Além do acervo histórico e bibliográfico do CREMC/EFAPE, ainda podem ser vistos desenhos 
realizados por estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino que foram concebidos a partir de 

um concurso de desenhos para ilustrar o documento de Política Pública da Educação Especial 
do Estado de São Paulo, que contam com audiodescrição especialmente preparada para que 

pessoas com deficiência visual. Os desenhos e respectivas audiodescrições também estão 
disponíveis em exposição virtual pelo link https://prezi.com/view/PBThrHfpVVH6goiUYzLZ/. 

 

 

 

 

 

 
Equipe Educação Especial 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 

 
ASSUNTO 02: ORIENTAÇÕES SOBRE O PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO/2022 
- PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO, APRENDER JUNTOS E ALÉM DA 

ESCOLA. 
 

À Equipe Gestora,  

 

 
Seguem anexas orientações sobre o Projeto de Reforço e Recuperação/2022 - Programa de 
Recuperação e Aprofundamento, Aprender Juntos e Além da Escola e exemplos de Planos de 

Reforço e Recuperação, da Unidade Escolar e dos professores, os quais deverão ser 
mantidos na Unidade Escolar. 

 

https://prezi.com/view/PBThrHfpVVH6goiUYzLZ/
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

Ressaltamos que o documento encaminhado às Unidades Escolares por e-mail, em 
24/02/2022, se refere exclusivamente ao apontamento da necessidade de docentes para 

atribuição de aulas para a atuação no PRR da Unidade Escolar, com prazo de envio até 
11/03/2022, para análise e parecer do respectivo supervisor da escola. 

 
 
Anexo: Qual a diferença do Projeto de Reforço e Recuperação com relação ao Programa de Recuperação e 
Aprofundamento 
 

 

 

 

 
Equipe PRR e 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 03: PROGRAMA ESCOLA + SEGURA EM EDUCAÇÃO EM REDUÇÃO DE RISCOS 

E DESASTRES (ERRD) 
 

Informamos que a partir de março de 2022, o Programa Escola + Segura em Educação em 

Redução de Riscos e Desastres (ERRD) retomou as atividades junto à rede estadual de ensino 

apresentando novos percursos formativos. Esse ano o programa terá pautas em ATPC- Temas 

Complementares – CONVIVA-Programa Escola + Segura em ERRD, transmitido pelo canal de 

Formação de Professores e disponível no link do Youtube e no repositório do CMSP. 

 

A primeira sequência referente às ações do programa ocorreu em 17 de março com a Trilha 
Formativa “Desastres Hidrometerológicos” aprofundando os conhecimentos sobre eventos 
meteorológicos (tempestades, raios, granizo) e hidrológicos (enchentes, inundações, 

enxurradas), tendo como público-alvo a equipe gestora e os professores principalmente das 
áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza (podendo ser revisitada pelo canal do 
Youtube ou pelo repositório CMSP). 

 

Essa mesma trilha formativa será transmitida ao vivo para os estudantes dos Anos Finais e 
Ensino Médio, via CMSP, dentro da Programação Especial, às 12h do dia 24 de março. 

 

 

 
Gabriela Cristina de Carvalho - PCNP de Ciências da Natureza 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/03/qual-a-diferena-do-projeto-de-reforo-e-recuperao-com-relao-ao-programa-de-recuperao-e-aprofundamento-1.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/03/qual-a-diferena-do-projeto-de-reforo-e-recuperao-com-relao-ao-programa-de-recuperao-e-aprofundamento-1.docx

