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Escopos



Escopo
2020
Educação
Infantil

Bebês
Volume: semestral

Crianças bem 
Pequenas

Volume: semestral

Crianças Pequenas
Volume: semestral



Em fase de distribuição

Mais de 117 mil Cadernos do Professor de 
Educação Infantil (da creche à pré-escola) 
começaram a ser entregues em 489 redes 
municipais de ensino do estado de São 
Paulo

Foram enviados três títulos, divididos em 
dois volumes cada: Bebês (Volumes 1 e 2), 
Crianças bem pequenas (Volumes 1 e 2), e 
Crianças pequenas (Volumes 1 e 2).

A expectativa é que a entrega de todos os 
livros seja finalizada em Novembro.



1º Ano EFI
Componentes: LP e MAT

Volume: Semestral

2º Ano EFI
Componentes: LP e MAT

Volume: Semestral

Escopo
2021
1° e 2° anos
do EFI



Produção 2021
1. Leitura crítica do material
2. Encerramento da autoria



Linha do Tempo

- Finalização da 
leitura crítica

- Validação de 
detalhes estatais

Entrega dos arquivos: 
16/12

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

Início da 
Produção das 
obras

- Finalização da 
Autoria
- Início da leitura 
crítica

OUTUBRO

- Produção 

- Início da 
diagramação

AGOSTO SETEMBRO

- Publicação do curso
autoinstrucional

Estrutura de 
formação para 
implementação 

do MENE

Formação
de formadores 
(em aprovação)



Autoria
Processo seletivo de 
professores-autores:

225 inscrições

14 professoras 
selecionadas

Formação para 
diversidade e 

inclusão
3h

Formação para 
autoria

15h

Início da autoria
27/07

Conclusão da autoria
14/09



Leitura Crítica do Material

Leitura crítica: nessa fase da produção, os estados 
indicaram técnicos de suas redes para realizarem 
uma leitura integral do material.

Objetivo: validar o material de acordo com o que foi 
aprovado nos documentos norteadores.

Formação p/ leitura: nos dias 20/10 e 27/10, foram 
realizados dois encontros formativos a respeito 
dessa etapa da produção.



Encerramento da autoria

Autoria: após dois meses de autoria, as 
professoras-autoras do Piauí participaram de um 
encontro de encerramento desse processo, no dia 
07/10.

Carta das autoras: nessa ocasião, para além da 
despedida, as autoras também pensaram juntas na 
carta de apresentação do caderno do aluno, que 
será assinada coletivamente por elas.



Implementação 2021
1. Formação para bom uso do material de EI



Percurso autoinstrucional p/ professores

30h



Divulgação e Engajamento

● Divulgação: o curso autoinstrucional para bom uso 
do material foi divulgado nas redes sociais da 
SEEDUC SP, Undime SP e Nova Escola, além dos 
canais do governo de SP

● Engajamento: 2.438 professores de São Paulo já 
engajaram no nosso curso autoinstrucional.

Clique aqui para acessar

https://cursos.novaescola.org.br/curso/11484/material-educacional-de-educacao-infantil-alinhado-ao-curriculo-paulista-como-usa-lo-para-promover-boas-experiencias/resumo


Parceria



Celebração da parceria!

Esperamos que 
vocês tenham 

gostado da nossa 
lembrança!



Obrigada!

www.novaescola.com


