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1. Calendário
2. Centro de Mídias SP
3. Acesso dos municípios - orientações técnicas

Perguntas: https://bit.ly/str1505



REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO 
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MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
ADAPTAÇÃO À COVID-19

2020
COVID-19

 

Férias 
docentes 
15 dias

Férias 
docentes 
15 dias

1º Bim                           1º Bim 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre

Recesso 
15 dias

Recesso 
2 semanas

Suspensão 
gradual até 

23/03
Período de férias e recesso até 

20 de abril

ANTECIPAÇÃO DE RECESSOS ESCOLARES E FÉRIAS DOCENTES
Reorganização do ano letivo 2020



MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

5

EXIGÊNCIA MÍNIMA DE HORAS
Cumprimento do mínimo de 800 horas estabelecidas
em legislação federal

RESOLUÇÃO SEDUC 18-03-2020 & DELIBERAÇÃO CEE 177/2020

FLEXIBILIZAÇÃO DOS 200 DIAS LETIVOS
Em caráter excepcional, não exigir o cumprimento dos 200 dias letivos



APRENDIZAGEM
DURANTE ISOLAMENTO SOCIAL
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
APRENDIZADO DURANTE A SUSPENSÃO

EVITAR PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
- Estudos demonstram que períodos longos sem aulas ou 

atividades pedagógicas prejudicam o aprendizado de crianças
- Especialmente as crianças de famílias vulneráveis

White, W. (1906). Reviews before and after vacation. American Education, 185-188
Cooper, H. M. (2003). Summer learning loss: The problem and some solutions. Instituto de Ciências da Educação do Departamento de Educação dos Estados 
Unidos.
Lasting Consequences of the Summer Learning Gap. K. Alexander, D. Entwisle and L. Olson, American Sociological Review, 2007 (72, 167-180).
Kim J. S., Quinn D. M. (2013). The effects of summer reading on low-income children’s literacy achievement from kindergarten to grade 8 a meta-analysis of 
classroom and home interventions. Review of Educational Research, 83(3), 386–431.
Atteberry, A., & McEachin, A. (2016). School’s out: Summer learning loss across grade levels and school contexts in the United States today. In Alexander, K., 
Pitcock, S., & Boulay, M. (Eds). Summer learning and summer learning loss, pp35-54. New York: Teachers College Press.
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CENTRO DE MÍDIAS SP
LANÇADO EM 03 DE ABRIL

Estúdios para 
transmissão de aulas ao 
vivo e gravadas
Aplicativo & TV Educação

App para assistir a 
aulas e interagir 
com professores

Internet móvel grátis 
para alunos, 
docentes e 
demais servidores

Ensino mediado 
por tecnologia

Professor tem 
papel fundamental

Aprendizado conjunto
em qualquer lugar



CENTRO DE MÍDIAS SP
ENSINO INFANTIL E ANOS INICIAIS
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App&canal TV exclusivos: Educação Infantil e Anos Iniciais

Aulas, Atividades e 
linguagem 

customizadas

Novo Canal de TV
TV Univesp 

2.2 na capital

App interativo e 
internet gratuita

Dados patrocinados

Parceria p produção
 de conteúdo

Ensino mediado 
por tecnologia

Professor tem 
papel fundamental

Aprendizado conjunto
em qualquer lugar
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NOVO APLICATIVO
ENSINO INFANTIL E ANOS INICIAIS

Parceria p/ produção de conteúdo

App Exclusivo:
Com livre acesso para 
servidores da SEDUC



COMO FUNCIONA
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Atividades presenciais nas escolas não serão retomadas por enquanto

Alunos acompanham as atividades por diversos modos: 
Aplicativo CMSP, TV Educação e materiais impressos

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA
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Atividades presenciais nas escolas não serão retomadas por enquanto

Docentes não irão transmitir aulas para seus alunos neste 
primeiro momento, irão acompanhar o seu aprendizado 

remotamente pelo App CMSP, com internet gratuita, 
devendo realizar atividades complementares

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA
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Atividades presenciais nas escolas não serão retomadas por enquanto

Professores da rede estadual, redes municipais e parceiros 
vão ministrar aulas ao vivo para todos os alunos. Também 

teremos parte da programação com conteúdos de 
parceiros.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA

- Profissionais da escola devem atuar ativamente para orientar os 
estudantes sobre as atividades em casa e garantir o acesso à 
aprendizagem a todos os alunos

-  Todos os profissionais da escola devem participar das 
atividades durante o teletrabalho, para garantir o bom 
funcionamento dos diferentes canais de comunicação da 
escola com os alunos a favorecer a aprendizagem
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Quais serão as funções 
específicas dos profissionais, na rede 

estadual?

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA

Linhas gerais das funções
- Diretor: organizar o planejamento e as atividades dos profissionais da escola de 
acordo com suas atribuições
- Professor Coordenador: acompanhar e apoiar os professores na elaboração dos 
roteiros de atividades disponibilizados aos alunos, utilizando os recursos do Centro 
de Mídias SP e outros disponíveis
- Professor: preparar roteiros de atividades, acompanhar sua realização
 e oferecer devolutivas para apoiar a aprendizagem
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA

Como será a carga horária 
de estudantes da rede estadual?
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA

Carga horária de estudantes
Registro de presença de estudantes será realizado pelos professores, a 
partir:

- da participação nos grupos de discussão virtual no aplicativo do CMSP ou 
em outras plataformas que a escola utilizar

- da realização de atividades e trabalhos solicitados pelo 
professor, que poderão ser entregues periodicamente na 
escola ou quando as aulas presenciais retornarem 
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA

Carga horária de estudantes
Dadas as limitações para o controle de frequência durante o período de 
realização de atividades não presenciais, o principal meio de controle 
da participação dos estudantes será pelas entregas de atividades 
pelos estudantes.

- Será essencial o registro da realização dessas atividades 
no Diário de Classe - preferencialmente digital 
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA
NA PRÁTICA

Carga horária de professores (proporcional à jornada e carga atribuída)
Controle de frequência de professores será realizado, a partir de:

- Durante o período de teletrabalho, o principal meio de controle serão 
as entregas de atividades previstas nos Planos de Aula

- Cada aula prevista deve possuir o seu próprio plano de aula,
e deve ser incluído previamente no Diário de Classe (SED), 
com o resumo das atividades e habilidades trabalhadas



No retorno das atividades presenciais, escolas 
receberão ainda mais suporte e apoio da SEDUC
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RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS
SEM PREVISÃO
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RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS
RECUPERAÇÃO E REFORÇO

Avaliação Diagnóstica, Acolhimento e Recuperação e reforço
- No retorno, faremos uma avaliação para entender como nossos estudantes 

estão retornando
- Também será trabalhado o acolhimento, reconectando o estudante com sua 

escola e comunidade escolar
- SEDUC oferecerá amplo suporte à recuperação e reforço quando as 

atividades presenciais retornarem, para apoiar todos os alunos, especialmente 
os que apresentarem maiores dificuldades

- Estudantes que tiverem maiores dificuldades de acesso 
realizarão avaliações para terem oportunidade de recuperar 
notas e não serem prejudicados



APLICATIVO CENTRO DE MÍDIAS SP
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O QUE O APP CMSP OFERECE?

Assistir a aulas ao vivo

Atividades para alunos e professores

Chat para dúvidas

Conteúdos de educação infantil e 
anos iniciais, com todas as 
disciplinas



26ONDE ENCONTRAR A PROGRAMAÇÃO?

No site do Centro de Mídias, publicamos semanalmente a 
programação das aulas, para que professores e alunos possam se 
programar.

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/



27COMO ACESSAR?

Alunos

Login: Nº do RA - com dígito e sp no final
Senha: Data de nascimento 
*se não souber a senha, pode redefinir no site da SED

Professor
Login: RG + nº do RG + UF emissor
Senha: Esqueci minha senha + servidores de outra rede



OBRIGADO


