
“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo,

devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia,
mas participar de práticas com ela coerentes”. (Paulo Freire)

II Reunião de Alinhamento - Educação Infantil

29 de Abril – Unidades Parceiras

DIPED – Ed. Infantil – DRE São Miguel

Formadoras: Cida Souza, Roberta Diniz e Viviane Espindola



✓ Desligar os microfones para melhor andamento da reunião; 

➢ As dúvidas direcionadas ao DIPED, podem ser encaminhadas ao e-mail 
dipedpedagogicomp@gmail.com

➢ Os diferentes materiais, tutoriais  e orientações estão disponíveis em: 
https://dipedmp.wixsite.com/meusite/educacao-na-rede-digital

➢ A supervisão escolar está elaborando um formulário com as principais 
dúvidas e respostas dos gestores, brevemente será compartilhado via 
WIX, informativo e termo de visita da Supervisão Escolar

➢ Preenchimento do link disponível para o mapeamento das plataformas 
utilizadas pelas UEs: https://forms.gle/mgXBZui2eHXS7ikUA

Combinados e informes: 

mailto:dipedpedagogicomp@gmail.com
https://dipedmp.wixsite.com/meusite/educacao-na-rede-digital
https://forms.gle/mgXBZui2eHXS7ikUA


➢ Articular o papel da Gestão Pedagógica na elaboração do

Plano de Continuidade das atividades escolares em

consonância com os princípios propostos no Projeto Político

Pedagógico, na Instrução Normativa n°15 de 08/04/2020 e

as Trilhas de Aprendizagem para Ed. Infantil.

Objetivo da reunião:



➢ Decreto nº 59.283/2020
Situação de emergência .

➢ Instrução Normativa Nº 13/2020
Estabelece medidas transitórias e antecipa o período de recesso das
UEs para 23/03 a 09/04/2020

➢ Instrução Normativa Nº 15/2020 
Estabelece critérios para a organização das estratégias 
disponibilizadas pela SME para assegurar a a aprendizagem dos 
estudantes da rede direta e parceira

➢ Carta às famílias

➢ Carta aos Educadores

➢ Volta à aulas virtual

➢ Trilhas de Aprendizagem

Retomada das publicações... 



Os Cadernos Trilhas de
Aprendizagens chegarão impressos
às casas dos estudantes via Correios.
Eles foram elaborados de forma que

as crianças, adolescentes, jovens e
adultos que estudam nas escolas
municipais de São Paulo possam
realizar as atividades com autonomia
e/ou ajuda dos familiares, por um
período de até dois meses.

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/


Instrução Normativa SME N° 15 DE 08/04/2020
Estabelece critérios para a organização das estratégias disponibilizadas pela
SME para assegurar aprendizagem dos estudantes da rede direta e parceira
durante o período e suspensão do atendimento presencial e dá outras providências

Art. 1º - Estabelecimento de critérios de organização no período de suspensão, previstos nos 
Decretos nº 59.283 (16/03/20) e nº 59.335 (06/04/20)

Art. 2º - Aprendizagem por meio de material impresso (Trilhas de Aprendizagem) e 
complementarmente em ambiente virtual

Art. 3º - Trilhas de Aprendizagem produzido por SME/COPED – está alinhado aos Currículo da 
Cidade para utilização por dois meses, deverá ser complementado com outras atividades planejadas 
tendo como ponto de partida o PPP.

Art. 4º - Elaboração do Plano para a Continuidade das Atividades Escolares, priorizando as metas 
curriculares e definindo os objetivos a serem alcançados a cada semana, em consonância com o PPP.

Art. 5º - O professores e equipes gestoras deverão estar disponíveis online no período de trabalho, 
cabendo:

1° Plataforma 
disponibilizada por SME

(Google Sala de Aula)

2º Equipes gestoras e docentes podem
utilizar diferentes tecnologias, desde
que gratuitas, para organizar reuniões
virtuais e planejamento.

3° Utilizar estratégias 
adequadas aos 

estudantes

Gestores:
*Organização dos grupos virtuais

*Planos coletivos para 
atendimento *Documentos que 

comprovem a realização das atividades 
pelos professores

Professores (com ou sem regência):
*Realizar planejamento coletivo e individual

*Compartilhar documentos 
*Documentar todo o processo

*Encaminhar e receber, através de plataforma 
digital as atividades



Art. 6º -Supervisor Escolar :

Art. 7º - Período de planejamento (13 a 15/04/20)

Art. 8º - Diretor de Escola – Disponibilizar na UE o acesso aos equipamentos tecnológicos 
aos professores impossibilitados de Realizar as atividades em outro local.

Art. 9º - SME – no retorno das atividades presenciais, a educação de normas 
complementares com vistas à adequação do Calendário de Atividades do ano de 2020.

Art. 10º - Os casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pela SME.

Art. 11º - Esta IN entra em vigor na data de sua publicação.

Orientar
Acompanhar a execução do 

Plano para a Continuidade das 
atividades escolares

Assegurar o 
cumprimento desta 

Instrução Normativa



Eixos Norteadores do 
Plano de Trabalho da 

DIPED –EI

Em tempos de tele 
trabalho

CAMINHOS E 
POSSIBILIDADES

*Visitas Pedagógicas

*Ações formativas de 
SME

Acompanhamento das 
redes sociais das UEs Encontros formativos 

virtuais

Apoiar a interlocução 
dos gestores com as 

famílias

“Por vezes é preciso mudar rota, mas não necessariamente o destino”. 
(Carta de Orientação às DRES) 



Propostas discutidas 
coletivamente

Única proposta a cada 
dia da semana 

para todas as turmas

Registro das propostas 
por turmas

Articulação com os 

princípios do Trilhas e 

Currículo da Cidade

Criação de grupos virtuais 
para compartilhar 

informações, orientações e 
discussões realizadas 

coletivamente

Diversos recursos que 
ajudam na organização do 

trabalho

Compartilhamento com 
crianças e famílias

Também utilizar os 
canais já existentes ou 

criar ambientes

Sugerimos interações, 

brincadeiras, jogos e 

diferentes experiências para 

garantir a continuidade das 

aprendizagens com seus 

familiares/ responsáveis

Ativação dos 
professores da conta no 

site https://prof.edu.sme.p
refeitura.sp.gov.br/

https://prof.edu.sme.prefeitura.sp.gov.br/


Plano do Professor

Intencionalidade 

Metas Curriculares

Objetivos da semana 
Dialogo diário

Justificativa da 
proposta

Discussão coletiva, 
acompanhamento e 
curadoria do CP

Será bom para os pequenos
poderem ver os professores
indicando atividades
diversificadas (novas brincadeiras
ou jogos), contando uma história
ou, simplesmente, dialogando com
as crianças.
(Carta aos Educadores, SME)



➢ Não estamos falando sobre “dar aulas” a distância EAD e sim apoio às famílias na 
rotina com os bebês e crianças em tempos de pandemia;

➢ Não é permitido postagens com atividades não interativas, folhas impressas e
conteúdos escolarizantes, datas comemorativas ou utilização de recursos que talvez as
famílias não disponham;

➢ Atentar as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) quanto a
exposição de bebês e crianças pequenas nas telas e recursos digitais;

➢ Atentar-se para o tipo de recurso que está sendo sugerido, para não oferecer risco
aos bebês e crianças e bebês, reforçar o acompanhamento de um adulto durante a
realização;

➢ Nas postagens partilhadas pelas famílias, atentar-se, para a validação de ações que
não permeiam a EI;

➢ Garantir o envolvimento e participação de todos os educadores;
➢ Atentar-se aos direitos autorais;
➢ Incentive o protagonismo e criatividade dos educadores a produzirem o próprio

material em diferentes suportes, a ideia de compartilhamento de material pronto não
é trabalho autoral.

Orientações para publicações



Observáveis para a 
elaboração do Plano de 

Continuidade das 
atividades escolares

CAMINHOS E 
POSSIBILIDADES

Cronograma

Ações

Combinados

Discussão dialogada para 
tomada de decisões

Legislação e 
publicações que 
fundamentam 

as ações

Contexto 
educativo



Eixos norteadores da Gestão Pedagógica

Planejamento

Organização

Acompanhamento

Registro das ações

✓ Para comprovar a realização do 
teletrabalho

✓ Para registro das atividades 
desenvolvidas

✓ Para registro de reuniões e encontros 
virtuais



É o momento de se reinventar e estar aberto a novas formas de 
ensinar e de aprende. O equilíbrio emocional também será 

importante nesse processo. Por isso, ter apoio dos parceiros (outros 
professoras ou outras equipes gestoras) é necessário.

(Carta aos Educadores, SME – 2020)


