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Introdução

Ao Leitor,

O que dizer sobre 2020?
Dizer que foi um ano especial? Que foi um ano atípico? 
Talvez seja pouco!
Em 2020, a Pandemia do novo Coronavírus (COVID – 19) se 
tornou a maior emergência de saúde pública enfrentada 
pela humanidade em décadas. Pela primeira vez 
experienciamos a necessidade de distanciamento social e a 
busca de alternativas para manter o que era essencial para 
o trabalho e para a vida.
A busca por novos caminhos para o desenvolvimento do 
trabalho e o percurso feito pela SE1 neste ano é o que está 
apresentado nesta Revista. Nela será possível conhecer 
todas as ações realizadas pelas equipes que compõem este 
Departamento, tanto as que envolvem o trabalho com as 
crianças, jovens e adultos, quanto as que envolvem o 
trabalho com as Equipes Escolares e Comunidade. 
Trata-se de um documento que apresenta um breve 
histórico de cada ação, bem como dados numéricos e 
algumas fotos dos eventos.   
Acreditamos que de alguma forma, além do que já 
dissemos no início a Revista ajude a compreender que 
2020, com todas as suas especificidades, foi também um 
ano de muito trabalho!!!

Equipe da SE 1
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Encontros sistemáticos semanais/quinzenais 
realizados pelas diretorias de divisão/seção com 
os orientadores pedagógicos para organização 
e orientação com foco na implementação e 
qualificação do ensino remoto na nossa rede. 
Esses encontros se deram a partir das seguintes 
temáticas: Adaptação do trabalho para 
atendimento em home office com uso das 
ferramentas digitais; Atendimento virtual 
individual, de esclarecimento de dúvidas e 
demais orientações para subsidiar os OPs no 
trabalho com as equipes escolares;
Criação e acompanhamento do grupo de 
trabalho sobre “Objetivos Essenciais de 
aprendizagem para os Anos Letivos de 
2020/2021”;
Reflexões sobre as discussões e legislações de 
âmbito federal, estadual e municipal em relação 
ao continuum de aprendizagem 2020/2021;
Orientação para a realização e 
acompanhamento dos “Conselhos de Ano/Ciclo 
no formato remoto”, das “Reuniões com 
pais/responsáveis” e da avaliação dentro do 
contexto remoto.
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ABRIL  A
 NOVEMBRO

41
ORIENTADORES

Orientadores Pedagógicos

Encontros formativos para 
Orientadores Pedagógicos



Considerando a suspensão das aulas 
presenciais e o contexto de ensino remoto, 
os orientadores pedagógicos do Ensino 
Fundamental desenvolveram encontros 
formativos com as equipes gestoras das 
unidades escolares com o objetivo de 
discutir e refletir sobre conselhos de 
ano/ciclo virtual, a importância dos 
portfólios digitais/impressos e as 
concepções de avaliação diagnóstica e 
processual.
Nesses encontros, os orientadores 
pedagógicos também compartilharam o 
documento “Objetivos Essenciais 
2020/2021”, discutindo sobre a 
necessidade de um currículo emergencial 
para o continuum de aprendizagem 
2020/2021.
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OUTUBRO

Encontros formativos entre os 
Orientadores Pedagógicos e 
Equipes Gestoras das Unidades 
Escolares



Com a finalidade de estabelecer 
parâmetros para o trabalho pedagógico 
não presencial e presencial em 2020/2021 
na Rede Municipal de São Bernardo do 
Campo, em virtude do contexto de 
pandemia, atendendo a indicação do 
Parecer 11 do CNE pág. 14 “Flexibilização 
Curricular e Acadêmica: revisão do 
currículo proposto e seleção dos objetivos 
ou marcos de aprendizagem essenciais 
previstos para o calendário escolar de 
2020-2021”, elaboramos em parceria com 
as unidades escolares o documento 
“Objetivos Essenciais 2020/2021”.
Inicialmente, a Seção de Ensino 
Fundamental lançou para as unidades 
escolares o formulário denominado 
“Aprendizagens Imprescindíveis no atual 
cenário escolar”.

10

JULHO A 
OUTUBRO

Documento “Objetivos 
Essenciais 2020/2021”
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A análise e organização das informações advindas do 
levantamento realizado junto às escolas, ocorreu a partir da 
categorização inicial feita por um grupo de Orientadores 
Pedagógicos. Essa categorização agrupou os objetivos com 
temáticas aproximadas, em cada ano-ciclo, destacando-se 
aqueles com maior incidência.
Após essa primeira categorização, a equipe de orientação 
pedagógica e professores de Educação Física e Arte 
(PAPP/EDUC) do Ensino Fundamental debruçaram-se sobre os 
objetivos realizando uma análise qualitativa dos mesmos em 
comparação com a Proposta Curricular de São Bernardo do 
Campo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Direitos 
de Aprendizagem apresentados pelo Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em 2013 e construiu o 
presente documento.

#ObjetivosEssenciais



Com o objetivo de monitorar os acessos dos 
alunos matriculados na EJA às atividades 
digitais e/ou impressas propostas pelas 
unidades escolares durante o ensino remoto 
e apoiar as escolas na busca ativa dos 
educandos, a Seção de EJA envia 
semanalmente  um formulário a ser 
preenchido pelas escolas com dados 
quantitativos de não acessos e qualitativos 
com indicação nominal dos educandos e as 
turmas às quais  pertencem, bem como a 
descrição das ações já empreendidas pela 
escola na busca dos alunos que não 
acessaram no respectivo período.
Com os dados obtidos construímos planilhas 
de porcentagem de acessos e não acessos 
que nos possibilitam um panorama geral da 
rede municipal de ensino e nos permitem 
ações individualizadas com cada unidade 
escolar a partir da atuação do OP referência 
ou da diretoria de seção à  qual a escola 
pertence.

12

ABRIL A 
DEZEMBRO

Monitoramento de acesso dos 
alunos da  EJA às atividades 
digitais/impressas



No período de distanciamento presencial das 
escolas não houve suspensão do período 
letivo e, seguindo as orientações do Conselho 
Nacional de Educação prezamos pela 
especificidade do segmento da Educação 
Infantil. 
As orientações encaminhadas para as escolas 
indicaram a manutenção dos vínculos com as 
crianças através da comunicação com as 
famílias.
Como as crianças matriculadas estão sob a 
responsabilidade da escola e fazemos parte da 
rede de proteção, tivemos o compromisso e a 
necessidade de identificar, especialmente, 
crianças cujo retorno, contato ou notícias não 
tenha sido possível pela escola,  
Para esse mapeamento criamos a Planilha de 
Acompanhamento do Calendário 
Remoto/Comunicação com as famílias que nos 
deu condições de monitorar e organizar as 
ações escolares com as famílias/crianças nesse 
período de distanciamento presencial a partir 
de um registro histórico das ações iniciais. 

13

ABRIL A 
DEZEMBRO

 Mapeamento das comunicações 
de cada unidade escolar com as 
famílias



Ao longo do ano letivo de 2020, a Seção de 
Ensino Fundamental e EJA realizou a 
adequação de diferentes documentos, a fim 
de deixá-los em consonância com a 
Legislação, Deliberações CME e Resoluções 
SE  que nortearam a suspensão das aulas 
presenciais e o ensino remoto.  Dentre eles 
destacamos: os históricos escolares (períodos 
parcial e de tempo integral do Ensino 
Fundamental), ficha de rendimento e atas de 
resultado final da EJA  e (períodos parcial e 
de tempo integral do Ensino Fundamental ).
Também elaboramos diferentes documentos 
de orientação pedagógica com o objetivo de 
auxiliar as escolas no uso dos livros didáticos 
dentro do contexto remoto, uso  do material 
EMAI/LER E ESCREVER, realização de 
conselhos de ano/ciclo,  reuniões com pais ou 
responsáveis, cômputo de carga horária e 
orientações didáticas gerais quanto ao 
trabalho pedagógico no formato remoto 
tanto no ensino Fundamenteal quanto na 
EJA.
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ABRIL A 
DEZEMBRO

Adequação de documentos e 
orientações



Com CP - EJA - resgatando Princípios e 
Concepções para construção dos Direitos 
de Aprendizagem.
Com CP e diretores de Ensino 
Fundamental: “Orientações Didáticas 
gerais para a construção, desenvolvimento 
e qualificação do trabalho remoto”; 
encontros formativos sobre “Objetivos 
Essenciais para os Anos Letivos de 
2020/2021”, “Conselhos de Ano/Ciclo no 
formato remoto”, “Avaliação e Orientações 
Didáticas que qualifiquem o Trabalho 
Pedagógico não presencial pós Conselho 
de Ano/Ciclo”.
Com CP da Educação Infantil realizando um 
alinhamento quanto aos conteúdos 
abordados no curso Integrando 
Conhecimentos. A Educação de São 
Bernardo do Campo refletindo sobre seu 
currículo.  

15

MAIO À
 NOVEMBRO

Encontros formativos de CP e 
Orientadores Pedagógicos



Em 2019, a Secretaria de Educação 
implantou o Programa Aprendizagem 
Criativa - AC - e repassou, para as APM de 
todas as escolas dessa rede de ensino, 
recurso financeiro para a implementação 
do projeto. Com esse investimento foi 
possível ampliar as condições para adquirir 
materiais e equipamentos, a fim de 
possibilitar a todos os alunos as mesmas 
oportunidades de aprendizado e aos 
professores melhores condições de 
oferecer esse trabalho. 
Desde sua implantação do programa, a 
SE-124 cuida do acompanhamento anual 
deste programa, no que diz respeito à 
orientações sobre  o repasse da verba, 
bem como a realização de momentos 
formativos mediante a necessidade das 
equipes escolares.

16

FEVEREIRO  A  
DEZEMBRO

215
ESCOLAS

Todas as Unidades Escolares

Programa Aprendizagem 
Criativa
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Links
Manual Orientador - Dicas e Possibilidades- Educação Maker
https://cutt.ly/Nhl3vYe

Com o recurso repassado para as escolas, hoje contamos 64 
espaços destinados à Educação Maker e 18 Escolas Polo equipadas 
com maquinários robustos, como impressora 3D e cortadora a laser. 
A orientação e acompanhamento da implementação dos espaços 
maker das Unidades Escolares é realizado por meio de 
agendamentos de visitas mediante necessidade das equipes 
escolares.
Em fevereiro, foram realizadas as visitas presenciais de 
acompanhamento às Unidades Escolares e a partir do mês de 
março, as formações foram realizadas de forma on-line, devido ao 
período de pandemia e suspensão das aulas em 2020.

\

#AprendizagemCriativa



Como é sabido, este programa tem o 
compromisso de “levar tecnologias para as 
salas de aula” de forma inovadora. Tem por 
principal objetivo avançar no processo de 
integração de mídias e tecnologias e a 
utilização dos recursos tecnológicos 
disponíveis nas Unidades Escolares, 
apoiando e qualificando as ações de 
atendimento aos alunos nos laboratórios 
de informática e nos demais espaços 
multimídia e makers. Para tanto, conta com 
a parceria dos PAPP TEC no atendimento 
dos alunos, no laboratório de informática, 
e como multiplicadores em ações 
formativas junto à equipe escolar.

Sabemos que 2020 foi um ano atípico 
e que o atendimento aos alunos não se 
deu diretamente no âmbito escolar em 
função da pandemia do COVID-19 e, 
consequentemente, do período de 
isolamento social e suspensão das aulas.

18
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45.939
ALUNOS

Programa Tecnologia
Aluno.com

Ensino Fundamental e EJA
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Links
Canal no YouTube com tutoriais para alunos e comunidade:
https://www.youtube.com/channel/UCV36gVi1C2uUn03usVD5zSA

Canal no YouTube com tutoriais para equipe escolar:
https://www.youtube.com/channel/UCAIJ-44NxlaQ1Kfi2-pP3OQ

Bliblioteca Virtual:
https://emebjuca.wordpress.com/biblioteca-virtual/

Diante deste contexto, sabemos também que toda a equipe 
escolar, em parceria com a Secretaria de Educação,  se empenhou 
em realizar o atendimento aos alunos por meio de diferentes 
recursos e formatos. 

Neste sentido, podemos dizer que tanto professores, quanto 
equipes gestoras, com o apoio direto dos PAPP TEC, mantiveram-se 
unidos em busca do objetivo comum que foi o de alcançar a todos 
no período de ensino remoto.

#Tecnologia

\

https://www.youtube.com/channel/UCV36gVi1C2uUn03usVD5zSA
https://www.youtube.com/channel/UCAIJ-44NxlaQ1Kfi2-pP3OQ
https://emebjuca.wordpress.com/biblioteca-virtual/


O Programa de Inovação Educação 
Conectada, do Ministério da Educação - 
MEC, tem o objetivo de apoiar a 
universalização do acesso à internet de 
alta velocidade, por via terrestre e 
satelital, e fomentar o uso de tecnologia 
digital na Educação Básica.

Acreditando no potencial deste 
programa, em 2018, a Secretaria de 
Educação firmou a parceria com o MEC e, a 
partir de então, por meio de processo de 
seleção realizado pela Seção de 
Tecnologias - SE.124 - em parceria com 
outros setores da SE.1, as escolas são 
orientadas a realizarem o aceite do 
programa e a preencherem o Plano de 
Aplicação Financeira - PAF - para, assim, 
receberem o repasse do governo federal.

20
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 DEZEMBRO

142
ESCOLAS

Todas as Unidades Escolares

Programa de Inovação 
Educação Conectada
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Links
Conheça mais sobre o programa em: 
http://educacaoconectada.mec.gov.br/
Tenha acesso aos manuais do programa:
http://educacaoconectada.mec.gov.br/o-programa/manuais
Para saber mais, acesse:
http://educacaoconectada.mec.gov.br/o-programa/sobre

Em 2020, 142 Unidades Escolares, entre Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, foram 
selecionadas pela SE para receberem o recurso.

#EducaçãoConectada

http://educacaoconectada.mec.gov.br/
http://educacaoconectada.mec.gov.br/o-programa/manuais
http://educacaoconectada.mec.gov.br/o-programa/sobre


A Semana da Aprendizagem Criativa 
foi um momento para celebrar o que a 
comunidade de aprendizagem criativa 
brasileira, educadores e estudantes vieram 
desenhando e realizando em 2020 para 
superar o momento de pandemia com 
muita criatividade e inovação. 

Por meio de discussões abertas, mural 
virtual e apresentações de 
recursos-referência e experiências 
inspiradoras, a Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa - RBAC - abriu um 
espaço de acolhimento, de forma on-line, 
para que pessoas, de diferentes regiões do 
país, compartilhassem  ideias dentro do 
contexto da Aprendizagem Criativa. 

22
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EDUCADORES 
E PAPP TEC
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Aprendizagem Criativa

Todas as Unidades Escolares
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Links
Visite o site:
https://www.semana.aprendizagemcriativa.org/

Conheça o Canal do YouTube da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa 
- RBAC.
https://www.youtube.com/channel/UCxRvvDl25PR8ujIHUpe0VAQ

O evento foi realizado de 26 a 30 de outubro e foi 
divulgado pela Secretaria de Educação, via rede, a todos os 
educadores  e indicado como momento formativo  a todos os 
PAPP TEC.

#MãonaMassa

https://www.semana.aprendizagemcriativa.org/
https://www.youtube.com/channel/UCxRvvDl25PR8ujIHUpe0VAQ


O curso “Aprendizagem Criativa na 
Educação Infantil”, realizado pela 
Secretaria de Educação em parceria com a 
Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa - 
RBAC - e ofertado por meio da plataforma 
AVAMEC - SBC, teve como objetivo 
oportunizar aos professores, gestores e 
auxiliares em educação da Educação 
Infantil uma aprendizagem mais criativa, 
mão na massa, colaborativa e lúdica para 
dentro das escolas.

Neste curso, os participantes puderam 
entrar em contato om os princípios básicos 
da Aprendizagem Criativa, por meio de 
materiais do grupo de pesquisa Lifelong 
Kindergarten, do MIT Media Lab, que vem 
estudando a abordagem e sua origem há 
mais de cinquaenta anos, no Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

24

NOVEMBRO 
A DEZEMBRO

2.283
CURSISTAS

Educação Infantil

Aprendizagem Criativa 
na Educação Infantil
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Links
O que é Aprendizagem Criativa?
https://www.youtube.com/watch?v=zALGoSjIvAY&feature=youtu.be

Live Tira Dúvidas
https://youtu.be/38GGRtWO998

O curso foi organizado em quatro aulas, compondo uma 
carga horária de 20 horas. Contou com propostas de atividades 
de criação, interação, desenvolvimento de projetos e também 
com uma live “Tira Dúvidas”, a fim de contribuir com as 
aprendizagens e esclarecer dúvidas sobre a temática em 
questão.

#ACnaEducaçãoInfantil

https://www.youtube.com/watch?v=zALGoSjIvAY&feature=youtu.be
https://youtu.be/38GGRtWO998


Formação inicial para os PAPP TEC que 
ingressaram no segundo semestre de 2019 
e primeiro semestre de 2020 para 
subsidiar as práticas pedagógicas voltadas 
ao uso das tecnologias,  com foco na 
perspectiva do ensino remoto.
Foram realizados cinco encontros 
formativos que abordaram as seguintes 
temáticas:
❏ Aprendizagem Criativa considerando o 

contexto da Educação de Jovens e 
Adultos.

❏ Edição e produção de vídeoaulas.
❏ Recursos de Acessibilidade.
❏ Audiodescrição e edição de áudio.

Os encontros ocorreram entre os meses de 
outubro e novembro, contando com 8 
PAPP TEC participantes, além da equipe 
interna da SE.124 e PAPP parceiros na 
realização das formações.

26

OUTUBRO E 
NOVEMBRO

8
PAPP TEC

Formação Inicial
PAPP TEC

Ensino Fundamental e EJA
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Links
Conheça o site “Aprendizagem Criativa em casa”:
https://aprendizagemcriativaemcasa.org/

Ver com palavras:
http://vercompalavras.com.br/

Canal “Filmes que Voam”:
http://vercompalavras.com.br/

A seguir, indicamos alguns materiais e sites interessantes 
que foram indicados durante os encontros formativos para 
subsidiar as práticas do PAPP TEC em suas escolas.

#FormaçãoInicial

https://aprendizagemcriativaemcasa.org/
http://vercompalavras.com.br/
http://vercompalavras.com.br/


A página do Facebook “Programa 
Aluno.com” já existe há alguns anos com o 
intuito de compartilhar e socializar práticas 
e eventos relacionados à utilização das 
tecnologias na Educação, especialmente, 
às práticas dos nossos PAPP TEC, em 
parceria com os professores, alunos, 
gestores e Seção de Tecnologias.

Neste ano de 2020, devido ao período 
de suspensão das aulas, a página do 
Facebook foi utilizada, principalmente, 
como ferramenta de comunicação entre a 
Secretaria de Educação, escolas, famílias e 
alunos,  divulgação de eventos e 
socialização de práticas pedagógicas para 
apoiar as equipes escolares durante este 
período, como por exemplo:

28

MARÇO A
 NOVEMBRO

Facebook Aluno.com

Todas as Unidades Escolares
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#Aluno.Com

● Divulgação das atividades de complementação pedagógica;
● Indicação de sites educacionais, portais e canais do YouTube 

para a equipe escolar, alunos e famílias;
● Conteúdos formativos para educadores;
● Socialização das práticas realizadas nas escolas durante o 

período isolamento social.

A utilização desse recurso foi muito importante ao longo deste 
ano, pois além de contribuir para a comunicação e apoio às práticas 
pedagógicas, oportunizou a inclusão digital das comunidades 
escolares.
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Links

●  Página Programa Aluno.com: 
https://www.facebook.com/programaalunocom

● Jornal da EMEB Regina Rocco Casa II
 https://cutt.ly/phkWHbx

● O Caso do Bolinho:
https://cutt.ly/BhkWCQ5

● "Circuito Com a Sapusca" - 
EMEB Fernando Pessoa: 
https://youtu.be/RYVO_uKRyiY

● Canal de Tutoriais - Professor GU Rocha:
 https://youtu.be/O8XyUnWeQgk

#Aluno.Com

https://www.facebook.com/programaalunocom
https://cutt.ly/phkWHbx
https://cutt.ly/BhkWCQ5
https://youtu.be/RYVO_uKRyiY
https://youtu.be/O8XyUnWeQgk


Criação de um espaço no Portal da 
Educação destinado à certificação dos 
profissionais da Rede. Este espaço pode 
servir também como um arquivo pessoal 
para o funcionário com todos os 
certificados emitidos em seu nome, desde 
2018.

31

JANEIRO A
 DEZEMBRO

Todas as Unidades Escolares

Links

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.
php/cursos-e-certificados.html

Gerenciamento da 
Certificação dos profissionais 
da Educação

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/cursos-e-certificados.html
https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/cursos-e-certificados.html


A Secretaria de Educação de São Bernardo 
do Campo, com vistas a favorecer a 
formação em serviço para todos os 
professores e coordenadores pedagógicos 
da Rede de ensino deu continuidade a 
formação "Integrando conhecimentos: a 
Educação de São Bernardo do Campo 
refletindo sobre seu currículo".
Este curso está em seu segundo ano de 
execução, tendo uma carga horária de 
trabalho de 40 horas anuais, oferecido em 
EAD, realizado como troca de HTPC, via 
plataforma AVAMEC, distribuídas em 10 
aulas mensais. A proposta foi a de realizar 
estudos da BNCC e da proposta curricular 
de São Bernardo a fim de aprofundar o 
conhecimento destes documentos, bem 
como aprofundar algumas discussões 
adequadas a cada segmento de ensino. 
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MARÇO  A
DEZEMBRO

5570
CURSISTAS

Professores e Coordenadores Pedagógicos de todas as 
Unidades Escolares (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e EJA)

Formação em serviço
"INTEGRANDO CONHECIMENTOS: 
A Educação de São Bernardo do Campo 
refletindo sobre seu currículo" (AVAMEC/SBC)
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Os conteúdos trabalhados em cada curso em 2020 foram assim 
organizados:
• Educação Infantil - curso “Escola da Infância - práticas e 
fundamentos à luz da BNCC” - módulo anual de 40 horas;
• Ensino Fundamental - quatro módulos semestrais de 20 horas, 
de acordo com as seguintes áreas de conhecimento: 
Linguagens, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências 
Humanas - cada professor em 2020 cursou os 2 módulos finais 
da formação iniciada em 2019;
• Educação de Jovens e Adultos - curso “Diretrizes Curriculares 
da EJA SBC e BNCC: reflexões e alinhamentos” - módulo 
anual de 40 horas.
Esta é uma ação formativa que envolve vários sujeitos da SE 1, 
sendo que todo material do curso foi elaborado pela própria 
Rede, sendo os Orientadores Pedagógicos os conteudistas e 
mediadores das turmas, sob a coordenação de das diretoras de 
Seção da SE-11 e SE-12. Já o alinhamento conceitual é feito pela 
diretora da Seção 121, responsável pela formação da Rede e o 
Núcleo de Educação a Distância (NEAD) é responsável pela 
edição do material, diagramação e projeto criativo do material, 
bem como a inserção das aulas na plataforma e o 
gerenciamento da plataforma para o bom funcionamento do 
curso. 

#EducaçãoADistância
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A SE-121 fica responsável pelo gerenciamento das frequências 
e informe às unidades escolares e também pela certificação do 
curso. 

#EducaçãoADistância



A pandemia do novo Coronavírus (COVID – 
19) é a maior emergência de saúde pública 
que a comunidade internacional enfrenta 
em décadas. Por conta do isolamento 
social que ela nos impôs, buscamos outras 
alternativas para mantermos a formação 
permanente dos profissionais da 
Educação, desta forma, encontramos nas 
webinars um meio de trazer questões 
relevantes para a discussão com nossa 
Rede de ensino. Sendo assim, criamos 
ciclos de debates para favorecer subsídios 
necessários para trilhar novos caminhos 
para o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico nas unidades escolares.
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JULHO A
 DEZEMBRO

97683
VISUALIZAÇÕES

28284
ESPECTADORES

Professores, Equipes de Gestão, Equipe de Orientação 
Pedagógica, Equipe de Orientação Técnica

Ciclo de Webinars -
“Aprendendo a aprender e ensinar 
no contexto não presencial”

Links

https://www.youtube.com/c/NeadSBC/videos

https://www.youtube.com/c/NeadSBC/videos
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● Educação Aberta, REA e Licenças Flexíveis de Direito 
Autoral, com Magister Priscila Gonsales,

● “De volta à escola: Como acolher” - Prof.ª Dra. Hilda Rosa 
Capelão Avoglia

● Metodologias ativas e Ensino Híbrido na Educação 
Básica - Prof° Dr. José Manoel Moran

● Alfabetização e trabalho remoto: alinhando práticas e 
concepções - Profª Drª Regina Lúcia Poppa Scarpa

● Ensino remoto e avaliação educacional - Os desafios na 
escola pública - Prof. Dr. Chico Soares

● BNCC em tempos de pandemia: entrelaçando família – 
escola – crianças - com Profª Dra. Silvana Augusto

● Educação Inclusiva: o desafio de não deixar ninguém 
para trás - Profª Dra. Liliane Garcez

● A música como campo de experiência na creche: 
repensando tempos, espaços e modos a partir de uma 
proposta musical criativa - Profª Dra. Débora Niéri

● EJA de SBC: Diálogos sobre o currículo - prof. Dr Valter 
Martins Giovedi

● “Comunidade de Aprendizagem – os princípios da 
aprendizagem dialógica” - Profª Drª Fabiana Marini Braga

#Webinars
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#Webinars



Em parceria com as editoras e com as 
autoras a Secretaria de Educação trouxe 
uma discussão importante em tempos de 
ensino remoto, em que as práticas de 
leitura em aulas EAD, síncronas ou 
assíncronas estiveram presente em nossa 
Rede.
● O poder e a magia da literatura: a 

importância da literatura no 
desenvolvimento cognitivo, 
emocional e criativo da criança e 
formas lúdicas de trabalhá-la na 
escola - Escritora Silvana Salerno

● Desafios da leitura literária - 
Penélope Martins.
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MAIO A
 NOVEMBRO

5931
VISUALIZAÇÕES

1148
ESPECTADORES

Ciclo de Webinars: 
“Leitura e Literatura”

Professores, Equipes de Gestão, Equipe de Orientação 
Pedagógica, Equipe de Orientação Técnica

Links

https://www.youtube.com/c/NeadSBC/videos

https://www.youtube.com/c/NeadSBC/videos
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#FormaçãoA Distância



A Lei Federal 13.722/2018, de 04 de 
Outubro de 2018, conhecida como Lei 
Lucas, torna obrigatória a capacitação em 
noções básicas de primeiros socorros os 
professores e funcionários de 
estabelecimentos de ensino públicos e 
privados de educação básica e de 
estabelecimentos de recreação infantil.
Seguindo o que está previsto nesta lei, em 
parceria com a Secretaria de Saúde, por 
meio do Núcleo de Educação em Urgências 
(NEU/SAMU) a Secretaria de Educação 
ofereceu a formação “Noções Básicas de 
Primeiros Socorros” a todos os 
profissionais da Educação Básica. O 
objetivo deste treinamento é possibilitar 
que os educadores consigam agir em 
situações de emergenciais enquanto a 
assistência médica especializada não for 
proporcionada. 
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 NOVEMBRO

7000
PROFISSIONAIS

Primeiros Socorros - 
NEU/SAMU
Webinar
Professores e demais funcionários das Unidades Escolares
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Links
https://youtu.be/sQCDClM2XT0

Este ano, para atender o grande número de funcionários e 
garantir que pudessem participar da formação em horário de 
trabalho, foram realizadas três Webinars num mesmo dia, uma 
em cada período (manhã, tarde e noite), tendo o alcance de 
mais de 7 mil educadores.

#PrimeirosSocorros

https://youtu.be/sQCDClM2XT0


Comunidade de Aprendizagem é uma  
proposta criada pelo Centro Especial em  
Práticas e Teorias Superadoras de  
Desigualdade da Universidade de 
Barcelona  que sugere uma transformação 
no contexto  da escola por meio de 
processos de aprendizagens baseados na 
participação e  na democracia. Uma escola 
como Comunidade de Aprendizagem, 
implementa  atuações Educativas de Êxito 
e tem suas  ações baseadas nos princípios 
da  Aprendizagem Dialógica, conceito  
elaborado  por Ramon Flecha a partir da 
teoria da Ação  Comunicativa de Junger 
Habermas e da  teoria da Ação Dialógica de 
Paulo Freire. A proposta tem como objetivo 
contribuir para que as escolas tenham  
práticas inclusivas, dialógicas e com maior  
participação de toda a comunidade escolar,  
para melhorar a convivência e 
aprendizagem  de todas e todos 
estudantes.  
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FEVEREIRO A
DEZEMBRO

Equipes Gestoras e Professores das Unidades Escolares 
participantes do projeto acompanhados pelos 

Orientadores Pedagógicos

Comunidade de 
Aprendizagem
Parceria com Instituto Natura
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Para o seu desenvolvimento o município conta com a 
coordenação de uma equipe certificada pelo Instituto Natura 
em parceria com a Universidade Federal de São Carlos: Andrea 
Spinelli Sujkoviski; Lucimara E. de Moura Nakashima; Rosa Maria 
Monsanto Glória; Valdiana do Bomfim Alves; Ines Pauli (em 
processo de certificação)
Escolas envolvidas no Projeto:

#CA 

EMEB Ana Henriqueta
EMEB Ariano Suassuna
EMEB Cândido Portinari
EMEB Carolina Maria de Jesus
EMEB Cassiano Faria
EMEB Ermínia Paggi
EMEB Francisco Beltran
EMEB Geraldo de Melo
EMEB Irmã Odete Maria Ramos 
Pinto
EMEB Ítalo Damiani

EMEB Kiyoshi Tanaka
EMEB Leonardo Nunes
EMEB Lorenzo Lorenzetti
EMEB Luiza Maria de Faria
EMEBB Neusa Bassetto
EMEB Neusa Macellaro
EMEB Odemir Furlan
EMEB Odette de Lima
EMEB Regina Rocco I
EMEB Regina Rocco Casa II
EMEB Rui Barbosa
EMEB Viriato Correa
EMEB Vital Brasil 
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Durante todo o ano de 2020 foram realizados encontros com as 
Equipes Gestoras e Orientadores Pedagógicos das escolas 
participantes do Projeto para estudar os princípios da 
Aprendizagem dialógica e vivenciar algumas tertúlias 
pedagógicas, literárias e artísticas.
Além disso, no mês de novembro foi realizado um encontro de 
trocas de experiências sobre a implementação das ações do 
projeto em que foi organizada uma mesa com representantes 
de São Bernardo e outros dois municípios convidados: Cajamar 
e Mococa.
Cajamar:
• Emeb Ester Catarine Lozano
Karla Regina Pereira Oliveira (gestora)
Raquel Tavares Fernandes (Assessora Pedagógica)

Mococa:
• Emeb Prof. Vera Sandoval Meireles
Alessandra Vaz (coordenadora pedagógica)
• Emeb Ana Lúcia Pisani de Souza
Márcia Angelita Guerra (coordenadora pedagógica)

São Bernardo do Campo:
• Emeb Profª Neusa Macellaro Callado Moraes
Jussara Almeida Bezerra (diretora)
Lígia Oliveira de Matos (coordenadora pedagógica)

#CA
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#CA

Em dezembro tivemos a Webinar “Comunidade de 
Aprendizagem – os princípios da aprendizagem dialógica” com a 
Profª Dra. Fabiana Marini Braga para todo os interessados em 
conhecer mais sobre o projeto.



A Secretaria de Educação, em parceria com 
a UFABC, tal como nos anos de 2018 e 
2019, apresentou o curso Tecnologia e 
Robótica que tem como proposta formar 
professores para auxiliar na implantação 
de projetos pedagógicos envolvendo os 
kits de robótica, utilizando assim novas 
metodologias e ambientes tecnológicos de 
ensino e aprendizagem.
Foram oferecidos dois módulos:
• Cyberpedagogia – Pedagogia Digital 
para Projetos com Robótica e 
Tecnologia;
• Desenvolvimento de Robótica 
Pedagógica utilizando Ardublock – 
Avançado;
O curso foi destinado aos PAPP’s TEC 
acompanhados de um professor da 
Unidade Escolar, sendo assim, foram 
atendidos dois profissionais da unidade 
inscrita.
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MAIO A
 NOVEMBRO

10
ESCOLAS

20
PROFISSIONAIS

Professores e PAPP tec do ensino fundamental

Cyberpedagogia - 
Robótica e Tecnologia
Parceria com UFABC



#Robótica
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EMEB André Ferreira, Professor
EMEB André Ferreira, Professor
EMEB Ângelo Ceroni, Padre
EMEB Antônio dos Santos Farias
EMEB Edson Danillo Dotto
EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles
EMEB José Ferraz de Magalhães Castro, Doutor
EMEB Nadia Aparecida Issa Pina, Professora
EMEB Pedro Augusto Gomes Cardim, Professor
EMEB Ramiro Gonçalez Fernandes, Professor
EMEB Viriato Correia

ESCOLAS PARTICIPANTES



O Projeto ECOVIVER possibilita uma ação 
reflexiva entre professores e alunos sobre 
sustentabilidade e há alguns anos vem 
sendo desenvolvido em parceria com a 
Secretaria de Educação de São Bernardo 
do Campo.  Este ano o tema será 
“Protegendo a vida, de hoje e de amanhã” 
e tratará da questão da Segurança Viária 
relacionada aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos em 2015. A pandemia do 
COVID-19 criou a necessidade de 
remodelar o curso que foi oferecido de 
forma virtual.  Através de vídeo aulas, chat 
e do desenvolvimento de atividades 
realizadas pelos participantes com os 
alunos, o Projeto ECOVIVER promoveu o 
estudo ambiental e o desenvolvimento da 
linguagem cênica aos professores inscritos 
como forma de abordagem da questão.
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MAIO A
 NOVEMBRO

54
ESCOLAS

153
PROFESSORES

Professores das unidades de Educação infantil (4 e 5 
anos), Ensino Fundamental e EJA

Ecoviver
Parceria com o Grupo EcoRodovias
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Alguns exemplos dos trabalhos realizados pelos professores 
das Unidades Escolares:

EMEB Arlindo Miguel Teixeira
EMEB Neusa Bassetto
EMEB Luiza Maria de Farias

#EstudoAmbiental



Em 2019, a Secretaria Municipal de 
Educação de São Bernardo do Campo, por 
meio de Acordo de Cooperação entre o 
Município/Secretaria de Educação, o 
Consulado Geral da Itália e a Associação 
Bell’Itália Língua e Cultura, celebrou 
parceria para a realização de curso de 
italiano para professores do ensino 
fundamental.
A proposta foi a de formar professores da 
Educação Básica para que pudessem atuar 
com turmas de alunos do Ensino 
Fundamental. Para isso, as professoras 
receberam 180 horas de formação sobre a 
língua e cultura italiana da Associação 
Bell’Itália.
A Secretaria de Educação indicou então, 
que as turmas de 3º, 4º e 5º anos das 
Escolas de Tempo Integral, do Programa 
Educar Mais, recebessem as aulas de 
italiano como parte diversificada do 
currículo. 50

FEVEREIRO A
 DEZEMBRO

19  
PROFESSORES

Professores de Italiano - Ensino Fundamental 

Curso de Italiano
Parceria com Associação Bell’Itália 
Língua e Cultura
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Esta parceria permitiu enriquecer e ampliar o repertório 
cultural tanto dos professores, quanto dos alunos no que se 
refere ao conhecimento dessa língua e especificidades da 
cultura italiana. 

#ItalianoNasEscolas



Em mais um ano de parceria entre 
Secretaria Municipal de Educação de São 
Bernardo do Campo, o Consulado Geral da 
Itália e a Associação Bell’Itália Língua e 
Cultura; em 2020 houve a continuidade da 
formação ofertada aos professores de 
Educação Básica na língua e cultura 
italiana, pela Associação Bell’Itália Língua e 
Cultura,  promovendo o ensino da língua 
italiana aos alunos desta rede.
Os professores ministram aulas de italiano 
aos alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino 
fundamental, das escolas pertencentes ao 
Programa Educar Mais, sendo que o estudo 
da língua e da cultura italiana, passa a 
compor a parte diversificada do currículo 
destas escolas.
Neste ano, com a pandemia do novo 
Coronavírus (COVID – 19) e a necessidade 
do isolamento social, foi necessário buscar 
meios para manter o atendimento aos 
alunos em ensino remoto. 
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FEVEREIRO A
 DEZEMBRO

11 
ESCOLAS

2056
ALUNOS

Alunos dos 3º, 4º e 5º anos das Escolas de Tempo Integral

Aulas de Língua e Cultura 
Italiana 



#ItalianoEmSBC
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Deste modo as atividades semanais foram planejadas por uma 
equipe central (PAPP de italiano e diretoras da SE-121 e 
SE-122), enviadas aos Orientadores Pedagógicos destas 
unidades para que pudessem acompanhar o trabalho 
desenvolvido e às escolas, que as disponibilizavam aos alunos 
de acordo com as necessidades da comunidade atendida 
(Impresso, Blog, Facebook, Plataformas digitais e outros). A 
mediação dessas aulas com os alunos foi realizada 
semanalmente pelos professores de cada truma. 
Esta parceria permitiu enriquecer e ampliar o repertório 
cultural dos professores e alunos, no que se refere ao 
conhecimento da língua e da cultura italiana, valorizando a 
diversidade cultural, ampliando e qualificando as 
aprendizagens.
Em 2020, as 11 unidades escolares do Ensino Fundamental, de 
Educação de Tempo Integral, foram contempladas com as aulas 
de Italiano atendendo a 2056 alunos:

EMEB ISIDORO BATTISTIN
EMEB ÍTALO DAMIANI
EMEB JOSÉ LUIZ JUCÁ
EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS
EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA
EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE

EMEB ODEMIR FURLAN
EMEB OLEGÁRIO JOSÉ GODOY
EMEB PROFª SYLVIA MARILENA F. ZANETTI
EMEB VIRIATO CORREIA
EMEB PROF. WALDEMAR CANCIANI



#ItalianoEmSBC
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IPPICA 
HIPISMO

I SALUTI 
AS SAUDAÇÕES GIOCATTOLI E SCHERZI

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

Links

Aula 3º ano - Profissões 
https://drive.google.com/file/d/1j4OaK_mDKAsXyKHYx33piEw4X6j312_
a/view?usp=sharing

Aula 4º ano - Brinquedos e Brincadeiras
https://drive.google.com/file/d/1YLqSaIOZ7LWQYuKKNSf3hG7oFt_oEy
W5/view?usp=sharing

Aula 5º ano - Coliseu  /  Esportes
https://drive.google.com/file/d/1UkvgchCpNF5BGQ0tLWdRnAwju6oGgr
9E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j4OaK_mDKAsXyKHYx33piEw4X6j312_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4OaK_mDKAsXyKHYx33piEw4X6j312_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLqSaIOZ7LWQYuKKNSf3hG7oFt_oEyW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLqSaIOZ7LWQYuKKNSf3hG7oFt_oEyW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UkvgchCpNF5BGQ0tLWdRnAwju6oGgr9E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UkvgchCpNF5BGQ0tLWdRnAwju6oGgr9E/view?usp=sharing


A Secretaria de Educação, em parceria com 
a Evoluir/BASF, propôs o Projeto Tinkering 
- Arte e Educação 2020, que tem como 
referência a proposta da Aprendizagem 
Criativa e a Cultura Maker.
O curso totalmente em EAD, destina-se 
aos professores do Ensino Fundamental 
dos 3º, 4º e 5º anos, buscou uma formação 
interdisciplinar e com foco no 
desenvolvimento da criatividade, a partir 
da intersecção entre as artes e a 
tecnologia. As Unidades Escolares que 
tiveram professores contemplados, 
receberam dois kits T-box por participante.
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MAIO A
 NOVEMBRO

34
ESCOLAS

80
PROFESSORES

Professores do Ensino Fundamental

Formação Projeto Tinkering - 
Aprendizagem Criativa e a Cultura 
Maker
Parceria com a BASF 
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Aldino Pinotti, Prefeito - EMEB
André Ferreira, Professor - EMEB
Antônio dos Santos Farias - EMEB
Ari Lacerda Rodrigues - EMEB
Carmen Tabet de Oliveira Marques, Professora - EMEB
Cassiano Faria, Professor - EMEB
Celso Augusto Daniel - EMEB
Claudemir Gomes do Vale, Professor - EMEB
Edson Danillo Dotto - EMEB
Fiorente Elena, Padre - EMEB
Flamínio Araújo de Castro Rangel, Estudante - EMEB
Isidoro Battistin - EMEB
Janete Mally Betti Simões, Professora - EMEB
José Ibiapino Franklin - EMEB
José Luiz Jucá - EMEB
Júlio Atlas, Escritor - EMEB
Júlio de Grammont - EMEB
Karolina Zofia Lewandowska - EMEB
Leo Commissari, Padre - EMEB
Lopes Trovão - EMEB
Marcos Rogério da Rosa - EMEB
Marineida Meneghelli de Lucca, Professora - EMEB
Nadia Aparecida Issa Pina, Professora - EMEB
Natalina Cuzziol Ferro - EMEB
Neusa Macellaro Callado Moraes, Professora - EMEB
Nilo Campos Gomes, Professor - EMEB
Otílio de Oliveira, Professor - EMEB
Paulo Teixeira de Camargo, Professor - EMEB
Pedro Augusto Gomes Cardim, Professor - EMEB
Regina Rocco Casa II - EMEB
Sylvia Marilena Fantacini Zanetti, Professora - EMEB
Teotônio Vilela, Senador - EMEB
Viriato Correia - EMEB
Waldemar Canciani, Professor - EMEB

#Tinkering

ESCOLAS
PARTICIPANTES
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#Tinkering



O curso “Recursos Digitais para o Ensino 
Remoto” teve como objetivo  principal 
apresentar e promover a exploração de 
ferramentas que favorecessem e  
possibilitassem  a  implantação do ensino 
remoto , em virtude da  pandemia,  de 
acordo com as características e 
necessidades de cada Unidade Escolar.
Um dos focos foi a apresentação das 
principais ferramentas do GSuite for 
Education que teve o seu processo de 
implementação iniciado no mesmo 
período.
Eixos Temáticos:
O curso  foi dividido em  quatro eixos, 
voltados à criação, compartilhamento,  
colaboração e comunicação:
● GSuite e  Ferramentas Google para 

Educação;
● Redes sociais;
● Sites e Blogs;
● Produções audiovisuais.
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ABRIL A
MAIO

5800
CURSISTAS

Equipes Gestoras, PAPP TEC e Professores

Recursos Digitais Para o 
Ensino Remoto
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#RecursosDigitais



As ações de isolamento social criaram a 
possibilidade de propor o trabalho em 
home office para os profissionais da 
educação. Deste modo criou também a 
possibilidade de propor formação em 
serviço para os Auxiliares em Educação, 
Profissionais da BEI e Inspetores de aluno.
Esse curso foi planejado por um grupo de 
diretoras de seção da SE-11 e SE-12 e 
desenvolvido pelo NEAD para criar um 
contexto de aproximação destes 
profissionais aos recursos tecnológicos 
disponíveis nos dias atuais, que favorecem 
tanto a comunicação entre as pessoas, 
como o uso da internet para buscar mais 
conhecimentos. Além disso, a proposta foi 
a de discutir conteúdos importantes para 
cada um destes educadores, considerando 
sua função profissional dentro da escola e 
a necessidade de discutir seu papel como 
educador. 
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1940
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Formação Conectar, 
Educar e Cuidar
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As ferramentas digitais ensinadas foram necessárias para o 
exercício do trabalho em home office e a continuidade das 
ações formativas, visto que foi organizada uma sequência 
formativa de 112 horas, com módulos a serem cumpridos, em 
horário de trabalho.
O curso ficou assim organizado:
• Módulo I - Ambientação AVA/Recursos digitais: aprendendo 
com as ferramentas Google (16 horas)
• Módulo II - Formação Educar e Cuidar (48h/6 dias)
• Módulo III - Educação Inclusiva (24h/3 dias)
• Módulo IV - Formação de Leitores ( 24h/3 dias)
  

#ConectarEducarECuidar



Curso elaborado com base no documento 
“Educar e Cuidar” produzido por 
profissionais da Rede e lançado em 2019. 
Visa explicitar as relações indissociáveis 
entre as ações que envolvem o educar e o 
cuidar de modo que os cursistas possam 
conhecer, estudar, aprimorar e transformar 
suas práticas à luz de concepções e 
orientações no âmbito da Educação e da 
Saúde. Além do material orientador o 
curso apresentou materiais  
complementares na intenção de 
enriquecer e favorecer a ampliação das 
reflexões sobre o tema.
Este curso também compõe a formação 
Conectar, Educar e Cuidar, sendo um de 
seus módulos.
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2515
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Todas as Unidades Escolares

Educar e Cuidar



Curso destinado aos educadores da ASIITE 
tendo como objetivo promover reflexões 
sobre as características do público alvo 
atendido, por meio do estudo de 
conteúdos que permitam discutir 
concepções e ações inclusivas. Além disso, 
tem a intenção também de aprimorar as 
competências digitais dos envolvidos. 
Conteúdo baseado em dois  Módulos do 
Curso  “ Conectar, Educar e Cuidar”:
● Ambientação AVAMEC e Recursos 

digitais: aprendendo com as 
ferramentas Google - 16 horas;

● Educação Inclusiva-24 horas .
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MAIO A
 JUNHO

10
CURSISTAS

Educadores da  ASIITE

Conectar e Incluir



Curso  destinado aos bolsistas da 
Fundação Criança que têm como tarefa 
trabalhar nas salas de leitura  e BEI de 
nossa Rede. Visa propiciar, aos cursistas 
reflexões sobre  Leitura, apresentando 
conteúdos relativos ao tema e fazendo uso 
de suas experiências como leitores para 
favorecer a compreensão da importância 
da leitura para o desenvolvimento  pessoal 
e profissional.
Este curso também compõe a formação 
Conectar, Educar e Cuidar, sendo um de 
seus módulos.
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JUNHO

30
CURSISTAS

Jovens do Projeto Contando História

Leitura Conectada



Curso destinado aos professores de  com 
ampliação de carga horária de 10 horas 
para Educação Especial, baseado no 
Módulo 3 do Curso “ Conectar, Educar e 
Cuidar”, objetivando promover reflexões 
sobre a Educação Inclusiva, 
fundamentando  os seus conceitos no 
decorrer da  história, nas vivências e 
reflexões construídas que alicerçam as 
mudanças de concepções e 
posicionamentos nesta temática. 
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JUNHO A
JULHO

503
CURSISTAS

Professores com ampliação de carga horária em 
Educação Inclusiva

Curso Educação Inclusiva 
Módulos Básico e Complementar



Koha é um Sistema de Bibliotecas 
Integradas de código aberto, utilizado em 
todo o mundo por bibliotecas públicas, 
escolares e especializadas. O nome vem de 
um termo Māori que significa "um 
presente" ou "doação". O sistema foi 
implantado nas BEI em 2010, como 
trabalha em rede,  possibilita a  pesquida 
do acervo de todas  as Bibliotecas que 
fazem parte da  REBI.
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FEVEREIRO

Profissionais de BEI 

Formação Sistema Koha



Marco Haurélio Fernandes Farias, também 
conhecido como Marco Haurélio é um 
escritor, professor e pesquisador da 
literatura de cordel e do folclore brasileiro.
Marco Haurélio, valendo-se de sua 
experiência como coletor e divulgador de 
centenas de contos e lendas brasileiras, 
nos convidou a viajar pelo universo mágico 
da tradição em sua familiar universalidade. 
Por meio de histórias tradicionais do Brasil, 
com equivalentes em outros países, o 
minicurso convidou a refletir sobre a 
memória coletiva e nossos lugares de 
afeto. 
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MARÇO

102
PROFISSIONAIS

Profissionais de BEI

Encontro com o Escritor 
Marco Haurélio
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#ContoBrasileiro



O semi-integral, implementado nas escolas 
de educação infantil desde os anos 90, 
proporciona a oferta de vagas no 
contraturno, para alunos de 3 a 5 anos, em 
atendimento a necessidades específicas e 
casos de crianças em situação de 
vulnerabilidade.
Este atendimento prevê a ampliação do 
tempo de permanência na escola, 
possibilitando maior exposição dos alunos a 
situações de ensino, ampliando e 
qualificando as aprendizagens, 
promovendo o desenvolvimento pessoal, 
valorizando a diversidade cultural e as 
interações.
Em 2020 o atendimento do Semi-Integral 
contempla a 191 alunos em 5 unidades 
Escolares.
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5 
ESCOLAS
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Alunos de Educação Infantil

Semi-Integral
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EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA
EMEB OLAVO BILAC
EMEB TEREZA DELTA
EMEB VICENTE DE CARVALHO
EMEB VITAL BRASIL

#SemiIntegral

Escolas que integram o programa:



O Programa Educar Mais, oferece Educação 
de Tempo Integral aos alunos, prevendo a 
ampliação do tempo de permanência na 
escola.
Buscamos promover uma formação mais 
ampla, com diversidade de propostas, maior 
exposição dos alunos a situações de ensino, 
ampliando as possibilidades de 
conhecimento e transformação das 
diferentes situações sociais.
Esta é uma proposta de educação para a 
formação integral do aluno, promovendo a 
articulação entre os campos da educação, 
desenvolvimento social, da saúde, do 
esporte, da inclusão digital e da cultura, 
buscando uma educação nas dimensões 
psicológica, afetiva e política para além do 
currículo tradicional.
A organização curricular nas escolas deste 
programa, distribui ao longo dos dois 
períodos de aula, tanto as atividades da 
base comum, como as propostas da parte 
diversificada do currículo.
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Alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Programa Educar Mais



72

No ensino fundamental, o programa inclui também aulas de 
inglês para todos os alunos, aulas de língua e cultura Italiana e 
ampliação da carga horária das aulas de Ed.Física, Artes e Ed. 
Tecnológica.
 Com jornada escolar de 9h diárias, a ampliação passa de 5 
para 9 horas diárias no ensino fundamental e de 4 para 9 horas 
diárias nas escolas de Educação Infantil.  

A cada ano, há ampliação do atendimento a outras 
unidades em diversas regiões da cidade. 

Atualmente o Programa Educar Mais atende a 7.939 alunos 
em 23 Unidades Escolares, com previsão de ampliação para 
outras três unidades em 2021.

#EducarMais

EMEB ISIDORO BATTISTIN
EMEB ÍTALO DAMIANI

EMEB MARLY BUISSA
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Escolas de Educação em Tempo Integral - EDUCAR MAIS

EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA
EMEB ARIANO SUASSUNA
EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS
EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA
EMEB ISIDORO BATTISTIN
EMEB ÍTALO DAMIANI
EMEB JOSÉ LUIZ JUCA
EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS
EMEB MARCELO ROBERTO DIAS
EMEB MARCOS JOSÉ RIBEIRO
EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA
EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA
EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE
EMEB DO JARDIM NAZARETH
EMEB NEUSA BASSETTO
EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN
EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA
EMEB OLEGÁRIO JOSÉ GODOY SOROCABINHA
EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS
EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI
EMEB VIRIATO CORREIA
EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI

#EducarMais



Com o início do isolamento social, segundo 
a Secretaria de Saúde, as notificações de 
casos de Dengue apresentaram números 
variáveis desde o mês de abril, reforçando 
a necessidade de atenção e mobilização de 
ações de prevenção ao mosquito Aedes 
Aegypti. Por essa razão, o Dia D mais uma 
vez demonstrou sua importância.
Mas o que é o Dia D?
Trata-se de uma ação articulada entre as 
Secretarias de Saúde e Educação, a fim de 
engajar alunos e profissionais da educação 
em atividades de mobilização da 
comunidade para a conscientização e o 
combate ao Aedes Aegypti próximo à 
períodos chuvosos.

Comunidade, Alunos e  Profissionais da Educação.
Todas as Unidades Escolares

Dia D
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ABRIL E
 NOVEMBRO

133
ESCOLAS

39305
ALUNOS
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Links
Teatrando na Educação - Combate à Dengue:
https://youtu.be/jC28IAUpiIQ

Almanque Dia D
https://drive.google.com/drive/folders/1M-cM-iM1Xe9hVjx2JNJd7
ZP2gtce3tE7?usp=sharing 

EMEB José Avilez - Infantil 1A:
https://www.facebook.com/watch/?v=165553731892727 

Neste ano, além das iniciativas valiosas das unidades escolares, 
a mobilização contou com a peça Combate à Dengue, do 
projeto Teatrando na Educação, e o Almanaque do Dia D, 
enviados a todas as unidades escolares, via Rede Nº 287/2020. 

EMEB Caetano de Campos

EMEBE Rolando 
Ramacciotti

EMEB Neusa Bassetto

#SBCContraADengue

https://youtu.be/jC28IAUpiIQ
https://drive.google.com/drive/folders/1M-cM-iM1Xe9hVjx2JNJd7ZP2gtce3tE7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M-cM-iM1Xe9hVjx2JNJd7ZP2gtce3tE7?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=165553731892727


Em termos pedagógicos, é consenso que a 
família tem papel fundamental no sucesso 
escolar. O relacionamento e a convivência 
familiar são primordiais para o 
desenvolvimento da criança e se faz 
necessário que escola e família sejam 
consonantes dentro do trabalho educativo, 
pois quanto melhor for essa parceria, 
melhores e mais significativos serão os 
resultados na formação e no 
desenvolvimento do indivíduo em sua 
totalidade.
Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei 9.394/96) afirma que a 
educação é dever da família e do Estado, 
bem como cabe à escola criar processos de 
articulação com a família, além de mantê-la 
informada sobre sua proposta pedagógica 
e outras informações como frequência e 
rendimento do aluno.
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MARÇO
SETEMBRO
OUTUBRO

 NOVEMBRO

1625
PARTICIPANTES

Famílias e Profissionais da Educação.
Todas as escolas

Escola de Pais e Webinar 
para as famílias
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Links
● A saúde de crianças e adolescentes na Era Digital: o equilíbrio 

entre o virtual e presencial. https://youtu.be/I6iqDG889W0 

● Navegação Segura na Internet: do brincar ao estudar. 
https://youtu.be/denwp9vqklU

● Cuidar e educar: o papel das famílias no contexto atual
https://youtu.be/MxBY4juO_Rc 

Para tanto, encontros periódicos foram organizados pela 
Secretaria de Educação, a fim de viabilizar esse estreitamento e 
fortalecimento de vínculos. Dentre os assuntos abordados, 
destacamos as evidentes necessidades deste ano a respeito da 
saúde, segurança e organização acerca dos estudos no formato 
remoto. Um encontro presencial ainda foi possível no começo 
do ano sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, 
com a palestrante Sônia Lima.

#FocoNoEnsinoRemoto

https://youtu.be/I6iqDG889W0
https://youtu.be/denwp9vqklU
https://youtu.be/MxBY4juO_Rc
https://youtu.be/denwp9vqklU
https://youtu.be/I6iqDG889W0


A fim de valorizar a construção humana, 
histórica, social e cultural de São Bernardo 
do Campo, o Rota SBC é um percurso 
realizado com os alunos em um ônibus que 
passa por locais emblemáticos desde a 
Balsa João Basso até o Paço Municipal, 
com destaque para a Câmara de Cultura 
Antonino Assumpção e a Chácara Silvestre 
onde são feitas duas paradas para 
visitação. Em virtude da situação de 
pandemia, neste ano viabilizamos o Rota 
SBC em formato online, no Blog 
https://roteiroeducadorsbc.blogspot.com  
e também por meio de um atendimento ao 
vivo para as crianças. O formato impresso, 
numa proposta de Almanaque, também foi 
criado e disponibilizado para as unidades 
escolares a fim alcançar inclusive alunos 
sem acesso à Internet. Tivemos ainda a 
oportunidade de comemorar o Dia 
Internacional das Cidades Educadoras com 
uma Webinar do Rota SBC, junto aos 
alunos, no dia 30/11.
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 NOVEMBRO

6
ESCOLAS

379
ALUNOS

Alunos e Professores do 5º ano do Ensino Fundamental

Cidades Educadoras e Rota 
São Bernardo do Campo

https://roteiroeducadorsbc.blogspot.com
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Links
● Carta das Cidades Educadoras (vídeo e pdf)

https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-educadoras/ 

● Webinar Cidade Educadora - Roteiro Educador.
https://youtu.be/gSp9NN4ucQg 

● Almanaque do Rota São Bernardo e guia do professor:
https://bit.ly/5RotaSBC

● Blog do Roteiro Educador - Rota São Bernardo:
https://roteiroeducadorsbc.blogspot.com/p/5-ano-rota-sbc.html

Partindo do princípio de “Educar na cidade, para a cidade e com 
a cidade”, o Rota São Bernardo é viabilizado pela Secretaria de 
Educação em parceria com a Secretaria de Cultura e Juventude 
e norteado pelos princípios que constam na carta das Cidades 
Educadoras e que visam o Direito à Cidade Educadora, para o 
compromisso da cidade e serviço integral das pessoas.

#RoteiroEducador

https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-educadoras/
https://youtu.be/gSp9NN4ucQg
https://bit.ly/5RotaSBC
https://roteiroeducadorsbc.blogspot.com/p/5-ano-rota-sbc.html


O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à 
integração e articulação permanente da 
educação e da saúde, proporcionando 
melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira e tem como objetivo contribuir 
para a formação integral dos estudantes por 
meio de ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde. Neste ano, devido à 
situação de pandemia, a Secretaria de Saúde 
em parceria com a Secretaria de Educação, 
restringiu suas ações àquelas 
imprescindíveis, relacionadas abaixo, que 
foram divulgadas via Rede Nº 283/2020 e 
acompanhadas de subsídio para o trabalho:
● Ações de combate ao mosquito Aedes 

Aegypti;
● Promoção das práticas corporais, 

atividade física e do lazer;
● Promoção da Saúde Bucal;
● Verificação da Situação Vacinal;
● Promoção da alimentação saudável e 

prevenção da obesidade infantil.
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80
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PACTUADAS

24450
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Programa Saúde na 
Escola

Educação Infantil e Ensino Fundamental
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Links
● Aleitamento Materno: https://youtu.be/CNGirjqfIY0 

● Promoção da saúde bucal: https://youtu.be/N55uSbC3O2A 

● Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade 
Infantil:
Parte 1 - https://youtu.be/3gzyjA3k_qU 
Parte 2 - https://youtu.be/ot1MqenWLlc 

Diante das restrições do contexto atual, as unidades escolares 
se debruçaram nesse desafio e cuidaram da saúde das crianças 
para além do proposto.

#PSE

EMEB Candido Portinari
EMEB Antônio José 

Mantuan
EMEB José Luiz Jucá

https://youtu.be/CNGirjqfIY0
https://youtu.be/N55uSbC3O2A
https://youtu.be/3gzyjA3k_qU
https://youtu.be/ot1MqenWLlc


O Programa Crianças Saudáveis, Futuro 
Saudável tem por objetivo melhorar a 
qualidade de vida de crianças e suas 
famílias por meio de ações voltadas à 
educação sanitária e nutricional das 
comunidades com as quais atua. Dentre as 
ações desenvolvidas neste ano atípico, 
destacamos: webinar de formação para 
professores, atendimento às unidades 
escolares participantes do programa para a 
orientação do trabalho e o 
desenvolvimento de hortas caseiras, além 
de incentivo às atividades e esportivas.
O programa também contou com “As 
Aventuras do Pinguinho” que engajou as 
crianças na criação de personagens 
capazes de melhorar a vida das pessoas. 
Nessa atividade, os temas abordados 
foram: proteção do meio ambiente, 
sustentabilidade, economia da água, bons 
hábitos de vida e criação de histórias.
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Links
● Formação para professores: https://youtu.be/EugZQLvgY-Y 

● Dia dos Professores: https://youtu.be/Amscawf07ZA 

● EMEB Castro Alves - Distribuição de mudas: 
https://fb.watch/26dx4d9X53/ 

● Live - Saúde mental do professor em tempos de pandemia: 
https://youtu.be/P6wlzSNs5Es 

● Live - Cultivo de Horta Caseira: https://youtu.be/zQ-0autX1DE

● Live - Abelhas brasileiras são fundamentais para o meio 
ambiente: https://youtu.be/HwufISSKKtk

● Live - Conforto e confortinho: https://youtu.be/p1QfPTYD2Uc 
 

#Sustentabilidade

https://youtu.be/EugZQLvgY-Y
https://youtu.be/Amscawf07ZA
https://fb.watch/26dx4d9X53/
https://youtu.be/P6wlzSNs5Es
https://youtu.be/zQ-0autX1DE
https://youtu.be/HwufISSKKtk
https://youtu.be/p1QfPTYD2Uc



