
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

São Paulo, 06 de maio de 2019 – Segunda-feira – Edição 19 

GOVERNO AUMENTA TEMPO DE ALUNOS NAS ESCOLAS 

Escolas estaduais ganharão mais cinco novas aulas por semana  

 

O Governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira (06) o programa “Inova 

Educação” que será implantado em 2020 e promoverá mudanças estruturais 

no modelo pedagógico a partir do 6° ano do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. Os alunos ganharão cinco novas aulas por semana, sendo duas aulas 

“Projeto de Vida”, onde os estudantes farão atividades para definirem seus 

objetivos, planejarem seus futuros e se organizarem para chegar onde querem. 

As atividades abrangem ética e cidadania, sonhos, projetos na comunidade, 

mundo do trabalho e vida acadêmica.  Além desta, serão ministradas duas 

aulas de disciplinas eletivas, que serão definidas pelos alunos e professores, 

abrangendo temas como empreendedorismo, olimpíadas de conhecimento, 

teatro, comunicação não violenta e mediação de conflitos, e uma aula de Tec-

nologia que será trabalhado o pensamento computacional, digital e uso de 

diferentes mídias e tecnologias.  

LEIA + http://bit.ly/2vG1LbM 

 

 

 

 

 

 

NOVO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2020 

A partir de 2020, o calendário escolar do 

Estado de São Paulo trará pausas no meio 

de cada semestre e poderá ser unificado 

aos cronogramas dos 645 municípios pau-

listas.  

O próximo ano letivo começa no dia 3 de 

fevereiro, com encerramento previsto para 

22 de dezembro. O objetivo é organizar o 

calendário e o planejamento das atividades 

pedagógicas.  

LEIA + http://bit.ly/2Vr93Pj 

 

 

 

ESTADO FAZ PARCERIA 

COM O INSTITUTO  

AYRTON SENNA 

Ainda este ano será implementado, em 

24 escolas de período parcial, o pro-

grama “Minha Escola” que é fruto de 

parceria entre o Estado com o Instituto 

Ayrton Senna que auxiliará com a ex-

periência no desenvolvimento de habi-

lidades socioemocionais, como garra, 

responsabilidade e trabalho em equipe 

e com base em evidências científicas 

nacionais e internacionais. O projeto 

vai ser concentrado na Capital, em 

escolas com perfil socioeconômico 

variado. Cerca de 650 professores e 9,3 

mil estudantes do 6° ao 9° ano do Ensi-

no Fundamental serão beneficiados. 

O objetivo do programa é construir um 

modelo de escola que, mesmo em 

tempo parcial, possa oferecer uma 

educação integral para os estudantes, 

auxiliando na sua formação. Os resul-

tados e práticas serão registrados e 

acompanhados pelo Instituto, para 

que, em 2020, a proposta seja expan-

dida para toda a rede. 

LEIA + http://bit.ly/2vG1LbM 
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