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

04/04/2022 

 

REDE Nº 050      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: A TEIA LITERÁRIA: REFORÇO E RECUPERAÇÃO NA SALA DE LEITURA 
PARTE II 
 

A partir de agora, próximos encontros de A Teia Literária acontecerão todas às quartas-feiras 
às15h. 

Informamos que, a live desta sexta-feira 01/04/2022, que abordaria como temática: Reforço e 

Recuperação na Sala de Leitura parte II acontecerá no dia 06/04 às 15h. 

A conversa será conduzida pela professora Márcia Andréia Reis, responsável pelo Programa 
Sala de Leitura/COPED, e pela Diretora do Centro de Inovação da COPED, Roberta Fernandes 

dos Santos. Será realizada a continuidade da apresentação de formas de atuação das Salas de 
Leitura voltadas ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à leitura e à 

escrita em colaboração com o Projeto Reforço e Recuperação e Sistema de Avaliação. 

Lembramos que os encontros passados estão disponíveis no Repositório do Centro de Mídias. 

A Teia Literária (Novo Dia) 

Dia 06/04 às 15h. 

Canal: Sala de Leitura (Centro de Mídias) 

Público-alvo: Trio Gestor, Professores, Professores de Sala de Leitura, PCNP, PCAE, 
Supervisores e Analistas Socioculturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe Sala de Leitura 
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ASSUNTO 02: INSTITUTO PROA – CURSO GRATUITO DE QUALIFICAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO – PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO 
 

Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação, oferece curso 
gratuito de qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com duração de 6 meses, 
as aulas são voltadas para alunos com idade entre 17 a 20 anos que estejam cursando ou 

tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que pertençam a família de 
baixa renda. O objetivo é preparar esses jovens para o mundo do trabalho, por meio do acesso 
à educação profissionalizante, com orientação sobre o início da carreira até a conquista do 

primeiro emprego. 

O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: 

• prova online, 

• dinâmica de grupo, 

• entrevista individual, 

• banca avaliadora e reunião de pais. 

As inscrições estão abertas até 20/05/2022, podendo ser feitas somente pelo site: 

https://www.proa.org.br/ 

Os alunos receberão uniforme, vale-transporte, material didático e todo suporte necessário 
para acompanhar as aulas, que acontecerão de segunda a sexta-feira em dois turnos: manhã 
(9h às 13h) e tarde (14h às 18h). O curso é semipresencial, às segundas, quartas e sextas-

feiras os alunos devem acompanhar de forma remota; às terças e quintas-feiras as aulas serão 
presenciais no Senac Lapa Tito (R. Tito, 54 - Vila Romana, São Paulo – SP, próximo às 

estações de trem Lapa e Água Branca). 
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ASSUNTO 03: NOVO PRAZO DAS AVALIAÇÕES AAP 1 E DAS SD1 DO 1º BIMESTRE 
 

Equipe Escolar, 

Atendendo a pedido da rede, o prazo para a aplicação das AAP 1 e das SD1 na plataforma 
CAed fica estendido até o dia 8 de abril. 

Em complemento ao informado via Boletim COPED n. 10, de 14 a 18 de março de 2022, 

reiteramos: 

• a Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP 1, de Língua Portuguesa e Matemática, em 
oito modelos distintos de provas, é destinada a todos os estudantes do 1º ano do ensino 

fundamental até a 3ª série do ensino médio; 

• as Sequências Digitais - SD1, das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, são 
voltadas aos estudantes a partir do 4º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino 

médio; 

• as AAP 1 e as SD1 foram elaboradas a partir das habilidades essenciais do 1º bimestre, já 
disponibilizadas no Planejamento de 2022. 

 

 

 

 

Ivanildo Fernandes - PCNP Tecnologia 
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