
O Sistema Positivo de Ensino realizou uma profunda análise na proposta realizada no 1º 

semestre relacionada ao SPEcomvocê, considerando a extensão do projeto até o final do ano e 

avaliando a evolução das escolas na proposta de ensino remoto, concluindo-se a necessidade 

de realizar algumas mudanças para continuidade do trabalho, com perspectiva de considerar 

que o 2º semestre será marcado pela concretização do desenvolvimento de aulas em Salas 

Virtuais. 

 

Importante salientar que estas perspectivas trazem novos olhares e formatos de trabalho, 

oferecendo um suporte ao professor para que o mesmo possa utilizar as atividades como 

recursos facilitadores das suas aulas. 

 

Incumbiu-me o Sr. Major Cláudio, Chefe da DEEAS/3, de encaminhar algumas considerações 

e novidades na Programação do Specomvocê do 2º semestre, sendo elas: 

 

1. Reiteramos que as unidades da rede CTPM iniciarão o 2º semestre na semana 18, enquanto 

o Specomvocê estará na Semana 20; 

 

2. O layout de identificação das semanas no site do Specomvocê sofreu uma pequena 

alteração para facilitar a busca da semana; 

 

3. A cada semana, será disponibilizado no site uma videoaula de teoria e outra de resolução de 

atividades (de 3 a 5 exercícios) para cada componente curricular, em que os 

assuntos/habilidades mais importantes serão distribuídos nas semanas de conteúdo (objetos 

do conhecimento e habilidades); 

 

4. A proposta de videoaulas será apresentada num formato padrão por componente curricular: 

videoaula e resolução de exercícios, organizadas no site de segunda a quinta-feira, exceto 

para o 1º ano EFI (segunda e terça-feira), conforme o quadro no link abaixo: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XFC97z2HieCXfx3FMSh-GW3CPAtV_yme?usp=sharing 

 

5. O conteúdo da videoaula será orientado pelo livro didático, mas a tratativas da aula estarão 

mais ampliadas trazendo outros textos e ilustrações. É de suma importância que o professor 

assista as videoaulas, para auxiliar no planejamento das aulas remotas; 

 

6. Em relação aos componentes curriculares houve uma nova seleção (Exemplo: Língua 

Inglesa no 2º ao 5º ano EFI). O Sistema Positivo de Ensino, está avaliando a possibilidade de 

retornar com os componentes curriculares que foram retirados nesta nova proposta. Caso 

houver a confirmação do retorno, será informado; 

 

7. Para facilitar o planejamento dos professore os conteúdos de todas as semanas 

relacionadas ao volume 3(FUND e 1º ano EM), volume 7(2º ano EM) e volume 11(3º ano EM) 

se encontram no link abaixo, em uma planilha separados em abas por componentes 

curriculares; 

https://drive.google.com/drive/folders/1XFC97z2HieCXfx3FMSh-GW3CPAtV_yme?usp=sharing 

 

8. Em tempo, informamos que a organização das avaliações de desempenho referente a 

Semana 18, serão encaminhadas posteriormente juntamente com os Tutoriais e CARD para 

divulgação. 

 

Desejamos um 2º semestre de muito êxitos! 

Respeitosamente, 



Viviane Godinho 

Assessora de Planejamento e Monitoramento de Qualidade Educacional 


