Materiais de redes públicas relacionados ao ensino no contexto da
pandemia de Covid-19
2º semestre de 2021

❏ Secretaria Municipal de Educação de SP

●

Boletim da Educação Municipal de São Paulo - boletins para a divulgação
de ações, projetos, programas e histórias da rede municipal de ensino.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/

● Ano letivo 2021 - nesta página estão agrupadas as informações sobre as ações
adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para o corrente ano letivo. Nos
links seguintes estão destacadas algumas dessas ações.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/volta-as-aulas-2021/

● Projeto de recuperação e ampliação de atendimento presencial - projeto
de recuperação e ampliação do número de estudantes atendidos no segundo
semestre do ano letivo de 2021.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/projeto-de-recuperacao/
Nesta página estão disponíveis os seguintes documentos relativos à ampliação do
retorno das aulas/atividades presenciais:
Decreto nº 60.389 de 20 de Julho de 2021
Instrução normativa nº 29
Orientações para o retorno - nota técnica
Protocolo de volta às aulas - versão III
Obs.: Em julho de 2020, quando todas as atividades de ensino e com as crianças
permaneciam remotas, a SME apresentou às escolas uma minuta de
protocolo de volta às aulas que pode ser acessada em:
https://amorimlima.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Minuta-de-Protocolo-Volt
a-a%CC%80s-Aulas-_-Julho-2020-1.pdf

●

Rotinas de prevenção da Covid-19 - cartazes e vídeos com orientações para
prevenção da transmissão na escola e no transporte escolar.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/rotinas-de-prevencao/

● O acompanhamento das aprendizagens - nesta página são divulgadas
propostas de ações formativas referentes ao acompanhamento das aprendizagens
e materiais para consulta.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ensino-fundamental-e-medio/acompanh
amento-das-aprendizagens/
● Plano de trabalho 2021 da Coordenadoria Pedagógica - o documento
apresenta as metas, os objetivos e as principais ações da SME/COPED para 2021.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Plano_Tra
balho_COPED-2021_atualizado.pdf
● Página oficial no Facebook - dentre outras informações, são divulgadas lives e
oficinas com professores, gestores, pais e responsáveis, bem como ações
envolvendo escolas e estudantes da rede.
https://www.facebook.com/EducaPrefSP/
● Currículo Digital da Cidade - informações sobre o uso do Currículo da
Cidade em contexto digital e disponibilização de sequências didáticas organizadas
por tema, ano e componente curricular.
https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/
➔

Sobre a Plataforma Currículo Digital

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/professores-da-rede-municipal-podem-a
cessar-material-didatico-na-plataforma-curriculo-digital/
➔

Currículo da Cidade

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/apresentacao-do-curriculo-da-cidade/

➔

Canal Youtube Estudantes SMESP

Professoras/es da rede municipal produziram mais de 600 vídeos pautados nos
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Currículo da Cidade com o
intuito de auxiliar os profissionais nas salas de aula do Google Classroom e nas
atividades propostas de recuperação contínua.
https://www.youtube.com/channel/UCYqS5icQeCbDmxLjBl4SjYg/playlists
● Trilhas da Aprendizagem - coleção de cadernos voltado às/aos estudantes e
seus familiares produzido em 2020 pela secretaria municipal de educação no
contexto do ensino remoto emergencial.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/
Disponível em outros idiomas:
Espanhol
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/combatiendo-el-coronavirus/rutas-de-ap
rendizajes/?fbclid=IwAR3Ur3ZnFnBL-3sciK7G-PY8MgNyLmL1hB89xOMLLf
FGu7ZLYdacNsZpNI
Francês
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/la-lutte-contre-le-coronavirus/chemins-d
e-iapprentissage/?fbclid=IwAR3tRHYj6pxFlhrpEmIu223vy-qVROD2THcPSg8X
eDfjN30L8EGeERqUqLM
Inglês
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/fighting-coronavirus/learning-paths/?fbc
lid=IwAR1s5qnrlMBoU-gAapE-BQa-uyQTcFwB1GFtXx3vwbphCEwOck2NiqR
i3uM (Inglês)

● Ações voltadas aos docentes quando da implementação do ensino
remoto
Materiais de apoio ao professor para utilização dos recursos do Google for
Education.
https://prof.edu.sme.prefeitura.sp.gov.br/
Curso de formação continuada sobre o ensino híbrido.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/inscricaotrilhasformativas/

Curso de formação continuada na área de educomunicação.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/professores-da-rede-municipal-de-sao-p
aulo-podem-realizar-curso-na-area-de-educomunicacao/
● Educação infantil - ações específicas voltadas à Educação Infantil da rede
municipal de São Paulo:
➔
IV Semana Municipal da Primeira Infância
A iniciativa, que acontece com o apoio da UNICEF, integra o calendário oficial da
Cidade e tem o objetivo de divulgar a pauta da primeira infância e sua
importância nas políticas públicas na capital.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/semana-da-primeira-infancia-di
scute-construcao-de-politicas-publicas-que-garantam-direitos-as-criancas/
➔
Programa televisivo
Programa destinado aos estudantes (sic) da educação infantil, exibido ao vivo pela
TV Cultura e criado em parceria da SME com a SEE.
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/estudantes-da-educacao-infantil
-da-rede-municipal-de-sp-passam-a-ter-aulas-ao-vivo-em-canal-de-tv-aberto/

● Educação Especial - Rede Municipal de São Paulo - orientações para a
atuação das equipes de Educação Especial, materiais voltados ao trabalho do
Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) e orientações às
famílias dos estudantes público da Educação Especial
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/educacao-especial/educacao-especial-e
m-tempos-de-isolamento-social/
No documento “Educação Especial em Tempos de Isolamento Social, orientações
para a realização do Atendimento Educacional Especializado - AEE”, produzido
pela Divisão de Educação Especial – DIEE em 2020, há as seguintes indicações:
➔
Projeto organizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e
diferentes organizações relacionadas ao tema da equidade - https://diversa.org.br/
Nessa página é possível encontrar relatos de experiências, produção de materiais
pedagógicos, etc. Alguns exemplos:
https://diversa.org.br/relatos-de-experiencia/docentes-promovem-dialogo-com-fa
milia-inclusao-na-pandemia/
https://diversa.org.br/materiais-pedagogicos/meu-passeio-animal/meu-passeio-ani
mal-como-fazer/

➔
Pesquisa“Protocolos sobre educação inclusiva durante a pandemia da
Covid 19 - um sobrevoo por 23 países e organismos internacionais”, divulgada
no site do Projeto Diversa. O PDF da pesquisa completa pode ser acessado em
https://diversa.org.br/pesquisa-protocolos-educacao-pandemia/
➔
Coleção “A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar”,
produzida pelo Ministério da Educação
https://inclusaoja.com.br/2011/05/27/colecao-a-educacao-especial-na-perspectivada-inclusao-escolar/
➔
Site que tem como conteúdo principal artigos sobre acessibilidade,
inclusão social, desenho universal e políticas públicas que regem os assuntos
sobre pessoas com deficiência - http://www.bengalalegal.com/

❏ Rede Municipal de Santo André - Educação Especial
Página da Secretaria Municipal de Educação de Santo André, na qual, em 2020, foram
postadas semanalmente atividades de educação inclusiva em formato de vídeos e textos
propostas por educadoras e profissionais da saúde. São atividades de orientação para as
famílias com diferentes temáticas, tais como jogos, brincadeiras e histórias, além de
orientações gerais para organização de rotinas, fortalecimento de vínculos e outros temas
pertinentes aos cuidados necessários na pandemia.
http://santoandre.educaon.com.br/educacao-inclusiva-educacao-em-casa/casa/

❏ Secretaria Estadual de Educação de SP
A Secretaria da Educação do Estado de SP retomou as aulas presenciais em todas as
escolas da rede estadual em municípios onde há autorização para o comparecimento
presencial. Nas demais as aulas continuam de forma remota pelo CMSP.
https://www.educacao.sp.gov.br/estudantes-da-rede-estadual-retornam-presencialmente-p
ara-aulas-2o-semestre/

● Centro de Mídias da Educação de São Paulo
O Centro de Mídias SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo que oferta ações educativas mediadas por tecnologia digital, voltada aos
profissionais e estudantes da rede estadual.
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/

● Universidade Virtual do Estado de São Paulo
Na página da Univesp é possível conferir a programação diária das aulas direcionadas
aos anos iniciais do ensino fundamental disponibilizadas pelo Centro de Mídias Digitais
do Estado de São Paulo e que são exibidas na TV.
http://univesptv.com.br/

● Documento orientador de atividades escolares não presenciais
Documento publicado em 2020 que segue vigente
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/downloads/documento-orientador-atividadesescolares-nao-presenciais.pdf

● Documento orientador de atividades à distância e de conscientização
sobre a prevenção ao coronavírus
Documento publicado em 2020 com sugestões às escolas de atividades de
conscientização sobre o coronavírus e orientações com propostas de atividades aos
professores a serem realizadas pelos estudantes em casa.
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/Documento%20orien
tador%20-%20Atividades%20a%20dista%CC%82ncia%20e%20de%20conscientizac%C
C%A7a%CC%83o%20sobre%20a%20prevenc%CC%A7a%CC%83o%20ao%20corona
vi%CC%81rus.pdf

● Plano São Paulo de Retorno das atividades presenciais
A partir de 02/08/2021, as escolas estaduais, cujos municípios autorizaram o retorno das
aulas presenciais, passarão a atender as/os estudantes de forma presencial de acordo com
sua capacidade física, e não mais seguindo a porcentagem de ocupação indicada no Plano
SP, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas.

Veja os documentos sobre o retorno presencial publicados em 2020:
➔
Documento com protocolos gerais de volta às aulas presenciais
https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_plano-retor
no-educacao.pdf
➔
Documento com protocolos sanitários - Etapa 1 (até 35% da capacidade
física da unidade escolar)
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-ed
ucacao-etapa-1.pdf
➔
Documento com protocolos sanitários - Etapa 2 (até 70% da capacidade
física da unidade escolar)
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-ed
ucacao-etapa-2.pdf
➔
Faq Volta às Aulas 2021
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/FAQ-Volta-a%CC%
80s-aulas-2021.pdf

● Legislação relativa ao período da pandemia
Reúne legislação relativa ao período da pandemia, incluindo a resolução SEDUC 11, de
26-01-2021 que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas
instituições de educação básica para o ano letivo de 2021, nos termos do Decreto
Estadual 65.384/2020, e dá providências correlatas.
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/aqui-voce-tem-todas-as-legislacao-sobre-o-coro
navirus/

● Currículo +
Lançada em fevereiro de 2014, a iniciativa Currículo + desdobra-se a partir de uma
plataforma online de conteúdos digitais (vídeos, videoaulas, jogos, animações,
simuladores e infográficos), articulados com o Currículo do Estado de São Paulo e
disponibilizados por meio de um processo de curadoria realizado por uma equipe
composta por Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos de diversas Diretorias
de Ensino da Rede, representantes de todos os níveis de ensino e disciplinas do
Currículo.
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/

● Currículo Paulista
Elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 20 de
dezembro de 2017, e dos currículos e das orientações curriculares das redes de ensino
públicas e escolas privadas. Além do currículo, nesta página você também pode acessar
os Materiais de Apoio (Caderno do Professor, Caderno do Aluno e do Inova Educação)
para Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.
http://www.educacao.sp.gov.br/coped/ensino-na-rede/novo-curriculo-paulista/

●

Programa Professor Conectado

Programa cujo objetivo é a atualização dos equipamentos tecnológicos dos docentes.
https://programas.educacao.sp.gov.br/
Acesso direto aos slides do Programa

● Página oficial no Facebook
Informações sobre as ações da secretaria estadual de educação e do governo do Estado de
São Paulo.
https://www.facebook.com/EducaSP

