
Santa Catarina, 23 de fevereiro de 2017.

1º Boletim Informativo 

Educação Integral

Como vimos, um dos pontos a ser cuidado por todos nós é 

a comunicação. 

Nesse sentido, criamos esse boletim informativo para as 

escolas de Ensino Médio de Educação Integral, com a 

intenção de apoiar todos os participantes do Programa 

com informações relevantes para sua implantação e para 

compartilhar resultados e estratégias de sucesso!  

Boa Leitura e bem-vindos ao Time!

COMUNICAÇÃO: UM DESAFIO A SER SUPERADO
PARABÉNS PELA 

PARTICIPAÇÃO!

Queremos agradecer a 

participação de todos 

vocês e respectivas 

equipes escolares nas 

formações realizadas nos 

dias 09 e 10-02, em São 

José/SC.

Tivemos mais uma 

oportunidade de aprender 

uns com os outros e 

dialogarmos sobre o 

início do trabalho com os 

alunos, passando por 

uma cuidadosa 

preparação dos 

professores!

A cada encontro 

realizado temos tido a 

oportunidade de avançar 

nos conhecimentos sobre 

o Programa e isso vai 

nos fortalecendo como 

uma verdadeira 

comunidade de sentido e 

de práticas, pois 

pudemos ver que já tem 

muita gente com a mão 

na massa, fazendo 

acontecer em suas 

escolas!!! 

1. Cadernos de Sistematização da Programa Educação 

Integral – Clique aqui ou acesse o link curto: 

bit.ly/cadernoseducacaointegral

2. Materiais dos Professores e Alunos – Clique aqui ou

acesse o  link curto: bit.ly/materiais1anoSC

3. Material específico da área de Linguagens- pasta que 

contém os objetos digitais (vídeos) que são indicados para 

uso na proposta de Linguagens 1º ano 1º bimestre – Clique 

aqui ou acesse o link curto: 

bit.ly/linguagens1ano1bimestre

4. Materiais utilizados no encontro dos Gestores – Clique 

aqui ou acesse o link curto: bit.ly/materiaisformacao

5. Apoio para elaboração do quadro horário- Clique aqui

ou acesse o link curto: bit.ly/quadrohorario

6. Instrumento de registro das visitas às escolas – Clique 
aqui ou acesse o link curto: bit.ly/semanadeintegracai_SR

ACESSOS AOS MATERIAIS:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bwf0CaczNJj7dlR0V3FsY2d0QXc
http://bit.ly/cadernoseducacaointegral
https://drive.google.com/drive/folders/0Bwf0CaczNJj7M1B6T1piNmtNZ2s
http://bit.ly/materiais1anoSC
https://drive.google.com/drive/folders/0Bwf0CaczNJj7eXppZ04zM3l2ZDA
http://bit.ly/linguagens1ano1bimestre
https://drive.google.com/drive/folders/0Bwf0CaczNJj7Y0poVmtGeWFKTzg
http://bit.ly/materiaisformacao
https://drive.google.com/drive/folders/0B8I2Q9e-zl15dEY2NW04bnh3N00
http://bit.ly/quadrohorario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcHXCMGWUEsYKD8Sxqql2FQNVva0qGOldR_FuUBO0MFBHhEA/viewform
http://bit.ly/semanadeintegracai_SR


Em breve você receberá em sua escola os materiais dos professores e alunos para 

desenvolvimento das atividades do Programa de Educação Integral, já está 

disponível no  link: bit.ly/materiaisformacao , um passo-a-passo para a 

distribuição dos materiais para alunos e professores.

Bom trabalho!

MENSAGEM PARA O GESTOR DAS ESCOLAS

Para conseguirmos aperfeiçoar os processo de formação, solicitamos que preencham e 

encaminhem para as escolas os links das avaliações de nosso encontro de 09- 10/02. 
Não deixe de reforçar junto a escola a importância do preenchimento. 

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE

Link para avaliação do encontro dos Professores

Link para avaliação do encontro dos Gestores: bit.ly/aval_gestores

http://bit.ly/formdocente_fev

ATENÇÃO! Os formulários de avaliação estarão abertos até 01/03- não deixe de participar!

Não deixe de encaminhar para as escolas esse boletim para facilitar o 

acesso às informações e compartilhar junto a equipe da regional as 

diretrizes combinadas em nossa formação. 

http://bit.ly/materiaisformacao
http://bit.ly/aval_gestores
http://bit.ly/formdocente_fev

