
São Paulo, janeiro de 2020 

Prezadas Equipes das Unidades Escolares, 

 Estamos iniciando o ano letivo com o Novo SGP. O sistema foi reestruturado e repaginado com 

o objetivo de garantir mais estabilidade e atendimento às necessidades pedagógicas, em especial de 

registro dos processos e de oferecer uma estrutura mais segura e condizente com a proposta do Currículo 

da Cidade. 

 O sistema foi construído durante o ano de 2019 a partir das sugestões das diferentes equipes e 

instâncias que compõem a Rede Municipal de Educação de São Paulo. Mesmo tendo sido construído de 

forma participativa, sabemos que, ao usá-lo, novas alternativas e sugestões de melhoria surgirão, portanto, 

é muito importante que registrem, para os Administradores de SGP das DREs, as dificuldades, críticas e 

sugestões a fim de que, cada vez mais, o Sistema possa suprir as necessidades dos estudantes, professores 

e da equipe gestora. 

 Iniciaremos o Novo SGP com as funcionalidades principais: calendário de aulas do professor, 

planejamento para o Ciclo de Aprendizagem, planejamento anual, plano de aula e a frequência. Ao longo 

de 2020, teremos a possibilidade do planejamento semanal (listão), campo para anotações individuais dos 

estudantes, possibilidade de fluxos entre diferentes profissionais para criar notificações, 

funcionalidades/relatórios específicos para os projetos e programas, entre outras mudanças.  

 O planejamento para os Ciclos de Aprendizagem será registrado em tela que contém a Matriz 

dos Saberes do Currículo da Cidade. Contemplá-la no planejamento inicial, auxilia na construção do 

objetivo final que almejamos para os estudantes quando da conclusão de cada Ciclo.  

 No planejamento anual, a cada bimestre, além da descrição dos objetivos, conteúdos, estratégias 

e avaliações o professor também indicará quais Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (OADs) 

irão compor suas aulas. Os OADs selecionados aparecerão nos planos de aula que correspondem àquele 

bimestre e o professor indicará quais deles poderá ser desenvolvido na aula daquele dia específico.  

 Agregar o Currículo da Cidade ao SGP é uma forma de garantirmos, cada vez mais, uma 

proposta pedagógica coerente e significativa para os nossos estudantes.  

 Lembramos que o Novo SGP também está normatizado pela Portaria nº 1224/2014. Portanto, 

caso alguma Unidade Escolar ainda não tenha conseguido finalizar suas atas de 2019 pelo sistema antigo, 

é possível que esse fechamento seja realizado por meio de outras ferramentas. As atas de fechamento 

precisam ser impressas e constar em livro próprio.   

 Para navegar no sistema, um manual foi publicado e está disponível no link: 

(https://drive.google.com/open?id=1i36Hgf1v6LXlVoDP6ar63wqSGFyikLdd). Em nosso canal no 

youtube: Pedagógico SMESP (https://www.youtube.com/pedagogicosmesp/videos), estão disponíveis 

vídeos tutoriais. A cada nova funcionalidade, os vídeos e o manual serão atualizados. As DREs também 

organizarão encontros práticos com os Administradores de SGP das escolas, equipes gestoras e demais 

profissionais envolvidos.  

 Apropriar-se de algo novo é sempre um desafio, mas contamos com a parceria de todos os 

usuários para construirmos um sistema funcional para a nossa rede.  

Bom trabalho! 

Secretaria Municipal de Educação 
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