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

19/05/2022 

 

REDE Nº 076      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CORREÇÃO DA 1ª APP/2022 - CMSP 
 

O CMSP está disponibilizando vídeo aulas com correção das questões com menor percentual de 

acertos da AAP do 1º bimestre, para contribuir com o processo de consolidação das habilidades 

estruturantes no percurso de aprendizagem dos estudantes e elaboração das estratégias do 

Programa Aprender Juntos. A seguir os links das referidas vídeos aulas: 

 

 • Correção AAP 5º ano 

 Língua Portuguesa Vídeo 1 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40693&id=586&t

oken=null 

Língua Portuguesa Vídeo 2  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40692&id=586&t

oken=null 

Matemática Vídeo 1  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40795&id=596&t

oken=null 

Matemática Vídeo 2 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40795&id=596&t

oken=null 

 

 • Correção AAP 9º ano  

 Língua Portuguesa Vídeo 1 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40756&id=412&t

oken=null 

 Língua Portuguesa Vídeo 2  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40764&id=412&t

oken=null 

Matemática Vídeo 1 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40862&id=426&t

oken=null 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40693&id=586&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40693&id=586&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40692&id=586&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40692&id=586&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40795&id=596&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40795&id=596&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40795&id=596&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40795&id=596&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40756&id=412&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40756&id=412&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40764&id=412&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40764&id=412&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40862&id=426&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40862&id=426&token=null
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 Matemática Vídeo 2  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40863&id=426&t

oken=null 

 

• Correção AAP 3ª série 

 Língua Portuguesa Vídeo 1  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40828&id=57&to

ken=null 

Língua Portuguesa Vídeo 2  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40797&id=57&to

ken=null 

Matemática Vídeo 1 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40765&id=70&to

ken=null 

 Matemática Vídeo 2 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40766&id=70&to

ken=null 

 

 

 
 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 02: NOVO CANAL CMSP - SINALÁRIO 
 

 

Outra novidade foi o lançamento do canal Sinalário, o qual visa contribuir com o repertório 

linguístico em Libras da comunidade escolar nas diferentes áreas do conhecimento, dividido por 

componentes, os conceitos específicos são apresentados através de vídeos em Língua 

Portuguesa oral e escrita e em Libras.  O Sinalário está disponível no canal do CMSP para acesso 

de todos pelo link: https://www.youtube.com/channel/UCtj8Mv6FYmFYwp-jmd2BdqQ . 

 

 

 
                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40863&id=426&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40863&id=426&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40828&id=57&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40828&id=57&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40797&id=57&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40797&id=57&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40765&id=70&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40765&id=70&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40766&id=70&token=null
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=40766&id=70&token=null
https://www.youtube.com/channel/UCtj8Mv6FYmFYwp-jmd2BdqQ
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ASSUNTO 03: INVERNO SOLIDÁRIO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2022 
 

 

A campanha “Inverno Solidário – Secretaria da Educação” é uma iniciativa da SEDUC/SP que 

tem como objetivo apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de 

frio. Em parceria com a Casa Menta, estamos articulando a entrega cobertores e agasalhos para 

as populações que mais sofrem com as baixas temperaturas dessa época do ano. As doações 

serão destinadas a pessoas em situação de rua e entidades sociais, entre elas, hospitais e centros 

de acolhida em todo o Estado de São Paulo. 

Acreditamos que a articulação de nossa rede tem um grande potencial de geração de impacto, 
sobretudo dentro dessa temática tão cara aos tempos atuais, nos quais observamos um agravo 
na vulnerabilidade social em todo o país! É importante apontar que toda e qualquer 
contribuição no escopo desta campanha é estritamente voluntária. 

Desse modo, a contribuição poderá ser feita de duas maneiras: 

1. Contribuição por meio da chave-pix: 45.952.525/0001-65. A Casa Menta, será responsável 
por realizar aquisição de cobertores no valor de 38,00/unidade e liderar a distribuição para 
pessoas em situação de rua e entidades sociais. 

2. Contribuição por meio da doação direta de agasalhos e cobertores em sedes das 91 
diretorias regionais de ensino e Coordenadorias do Órgão Central. 

 

De qualquer maneira, a contribuição voluntária será de grande valia para as populações mais 
vulneráveis. 

Contamos com o apoio na articulação e mobilização das doações. 

Em caso de dúvidas e questionamentos sobre a ação, favor entrar em contato com 
solange.bailao@educacao.sp.gov.br.  

 

 

 

 
Solange P. Bailão 

PCNP-Programas e Projetos da Pasta 

Núcleo Pedagógico 
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