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

11/11/2022 

 

REDE Nº 165      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: AUT0AVALIAÇÃO FORMATIVA (RUBRICAS) 

 

Aos Coordenadores de Organizador Escolar (COE) e Coordenadores de Gestão Escolar 

(CGP/CGPG)  

 

É um instrumento de avaliação que acompanha o desenvolvimento dos(as) estudantes dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas competências socioemocionais em 

atividades escolares. É um instrumento importante, pois os(as) estudantes terão a oportunidade 

de avaliarem seu processo de aprendizagem avançando no desenvolvimento de seus Projetos de 

Vida. A Autoavaliação Formativa também fornece insumos às equipes escolares para que possam 

repensar suas práticas, visando o desenvolvimento integral dos(as) estudantes.  

A colaboração dos(as) Gestores(as) das escolas e Professores(as) de Projeto de Vida é 

fundamental no incentivo e auxílio do preenchimento das rubricas pelos(as) estudantes, bem 

como no acompanhamento da autoavaliação.  

 

Neste 4º bimestre de 2022, os(as) estudantes farão a Autoavaliação Formativa – Preenchimento 

das Rubricas, na Secretaria Escolar Digital (SED), no período de 04 de novembro até 25 de 

novembro de 2022.   

 

Seguem os links dos Tutoriais - para Estudantes e Professores(as) - para a realização da 

Autoavaliação Formativa (Rubricas), que deverão ser compartilhados com todas as escolas.   

 

Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail:  

inova.educacao@educacao.sp.gov.br  

  

 

 

 
Luciene Vilar-PEC- Projeto de Vida 

                                     Núcleo Pedagógico  

 

 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/1qyj8O9YX3odfZ3n3wM2kr51zgyDfoE4P/view
https://drive.google.com/file/d/1RbPB-hRn3mY1viqV7JkZY2YZW-rndJ3R/view
mailto:inova.educacao@educacao.sp.gov.br


 

 
  
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 2                           

 

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

ASSUNTO 02: PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL (PAA) 

 

O Programa Alfabetização Ambiental (PAA) é uma parceria entre a Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). Em 2022, o PAA 

segue com a dinâmica de diálogos formativos com a rede, pelo canal Desenvolvimento 

Profissional 1 e de Gestão do CMSP, abordando a temática de Mudanças Climáticas como tema 

integrador das outras temáticas desenvolvidas em 2019 e 2021: Conservação da Biodiversidade 

e Resíduos Sólidos. 

Os Diálogos envolvem Professores Especialistas de Currículo (PEC) de todas as áreas de 

conhecimento, em especial das áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive 

Interlocutores de Educação Ambiental; PEC dos Anos Iniciais; Professores das redes estadual e 

municipal; Coordenadores de Gestão Pedagógica (CGP), Diretores e Coordenadores de 

Organização Escolar (COE) das unidades escolares do estado de São Paulo.   

Ressaltamos que para o dia 22/11 no canal de Desenvolvimento Profissional 1 e de Gestão do 

CMSP será transmitida a live “Educação Ambiental na rede”. 

Para ter acesso as gravações das lives e formações já realizadas no ano de 2022 acesse: 

https://docs.google.com/document/d/1HqrYyEkAGUDcE6P2XpgqLA8besvyUXxs/edit?usp=share

_link&ouid=108501476716302172461&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 
Gabriela Cristina De Carvalho - PEC Ciências da Natureza 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1HqrYyEkAGUDcE6P2XpgqLA8besvyUXxs/edit?usp=share_link&ouid=108501476716302172461&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HqrYyEkAGUDcE6P2XpgqLA8besvyUXxs/edit?usp=share_link&ouid=108501476716302172461&rtpof=true&sd=true

