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O Além da Escola (referido anteriormente como “Iniciativa de Ensino Híbrido” ou 
“Ampliação Híbrida”) foi criado pela Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo para apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, 
ampliando a carga horária das escolas estaduais com atividades complementares 
online e acompanhamento de professores por meio do Centro de Mídias da 
Educação de São Paulo.

Divididos em grupos formados, no geral, por 8 a 12 estudantes, os participantes 
terão entre 1h15 e 1h45 por dia para se dedicarem a:

1. Desenvolver projetos temáticos, de cunho prático e interdisciplinar, a partir de 
um percurso sugerido - as chamadas Missões;

2. Rever habilidades e competências nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, 
por meio de conteúdos criados pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e
plataformas parceiras, selecionados especialmente para a iniciativa, na frente de 
Apoio à Aprendizagem;

3. Tirar dúvidas sobre os conteúdos disponibilizados e sobre a missão em 
andamento com o(a) professor(a) que acompanhará o grupo ao longo do ano, nos 
momentos de Orientação de Estudos.

O Além da Escola foi criado com base em duas resoluções principais: Resolução 
Seduc n°30, de 2-3-2021, que autoriza a utilização de serviço móvel celular pelos 
alunos da rede pública estadual e a Resolução Seduc-52, de 5-5-2021 que altera 
e inclui dispositivos na Resolução Seduc 37, de 5-8-2019, que institui o Projeto de 
Reforço e Recuperação das Aprendizagens e dispõe sobre a atribuição de aulas 
específicas para este fim.

De acordo com a Resolução Seduc-52, as principais atribuições do professor 
responsável pela Monitoria ou Orientação de Estudos são as seguintes:
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https://drive.google.com/file/d/1wDmfzz2J19ZqlmWBjFdgLRmFlsYLKll7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDmfzz2J19ZqlmWBjFdgLRmFlsYLKll7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aQfPzOABXRQGS-YuD-mBgsLNGeWsyABa/view?usp=sharing


1 - cumprir a carga horária atribuída do projeto, por intermédio da plataforma 
do Centro de Mídias de São Paulo - CMSP, mediando atividades e apoiando o 
desenvolvimento integral dos estudantes;

2 - acompanhar a frequência dos estudantes e orientá-los para que realizem as 
atividades de recuperação diariamente pelo período de 1h15 ou 1h45 diárias para 
as turmas do período noturno e diurno, respectivamente

3 - mediar e apoiar a realização dos projetos interdisciplinares;

4 - explorar os recursos e conteúdos de plataformas educacionais digitais para 
sugerir caminhos de desenvolvimento a partir delas aos seus estudantes; e

5 - preencher um relatório ao fim de cada ciclo semestral do projeto, em datas a 
serem divulgadas posteriormente, mapeando o desempenho dos estudantes de 
cada um de seus grupos de acordo com critérios pré-estabelecidos para orientar 
a execução de iniciativas correlatas.

Sabemos que os desafios de implementação deste novo modelo pedagógico serão 
muitos e, por isso, com o intuito de organizar os apoios formativos aos professores 
e professoras que assumirem esta atribuição, criamos a Playlist Formativa. 

Aqui organizamos as principais formações já realizadas e disponibilizadas para 
a formação inicial e continuada dos educadores que irão acompanhar os grupos 
do Além da Escola. Iremos atualizar este material mensalmente com os novos 
conteúdos disponibilizados. 

1. Curso “Ensino Híbrido: Práticas de Orientação de 
Estudos” (AVA-EFAPE)

 » Este curso foi a primeira iniciativa formativa do Além da Escola e 
contribuiu para a formação inicial de mais de 100.000 profissionais 
da rede estadual de ensino de São Paulo e também de algumas 
redes municipais. Confira pelo LINK 

https://efape.educacao.sp.gov.br/acao-formacao/ensino-hibrido-praticas-de-orientacao-de-estudos-2a-edicao-2021/


 » Você vai perceber que a linguagem do curso ainda apresenta algumas definições e termos 

preliminares sobre o Além da Escola, mas no geral ele está atualizado para guiar sua prática 

como professor no Além da Escola. 

2. Formação Continuada pelo CMSP: Para atualizar e apro-
fundar os conteúdos formativos para dar suporte aos professo-
res do Além da Escola, a SEDUC-SP realizou algumas formações 
síncronas e assíncronas pelo Centro de Mídias da Educação de 
São Paulo. Elas trataram dos principais aspectos da iniciativa, 
seus pilares, nuances e tiraram as principais dúvidas dos pro-
fissionais que as acompanharam. Organizamos estas formações 
abaixo de acordo com marcrotemas para que você possa vê-las e 
revê-las de acordo com suas necessidades cotidianas na media-
ção do Além da Escola juntos aos estudantes. 

As formações contidas no item “Estrutura do Além da Escola” são 
todas inéditas e resumem de forma objetiva os principais pilares 
do Além da Escola. 

A. Estrutura do Além da Escola
• Além da Escola: Objetivos e funcionamento

• Além da Escola: Arquitetura Pedagógica 

• Além da Escola: Missões - Engajamento e fortalecimento para a aprendizagem

• Além da Escola: Estrutura dos materiais de apoio

• Além da Escola: Apoio à Aprendizagem

• Além da Escola: A Primeira semana de Orientação de Estudos

• Além da Escola: Dicas para o Ensino Remoto

B. Plataformas parceiras para o Apoio à Aprendizagem
• Aprendizap

• Descomplica

• Khan Academy 

https://www.youtube.com/watch?v=EFKVbf7DEUQ
https://youtu.be/2_jRBAQ-M2M
https://youtu.be/N4--5Y21EnQ
https://youtu.be/VMIymnN2hX0
https://youtu.be/fm4vpahq05I
https://youtu.be/32D9DDcurMY
https://www.youtube.com/watch?v=u740ktReR9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e487rVWi0d8
https://www.youtube.com/watch?v=opQXoPlErvo
https://www.youtube.com/watch?v=eZq1NheR9bI


• Missões: caso prático com Ensino Médio

• Ensino híbrido - A parceria com o Novotec

3. Materiais de apoio 
Abaixo você encontrará os materiais de apoio ao Além da Escola. Eles 
ainda se encontram em revisão e terão informações complementares em 
breve, mas já estão disponíveis para leitura e orientação. 

• Além da Escola: Caderno do Professor

• Além da Escola: Caderno do Aluno

• Apoio à Aprendizagem - Sequenciamento: Língua Portuguesa

• Apoio à Aprendizagem  - Sequenciamento: Matemática 

• Catálogo de Missões

4. Itens complementares

Separamaos abaixo alguns materiais complementares que podem apoiar sua forma-
ção ao longo do processo de orientação e monitoria de estudos dos participantes do 
Além da Escola. Esperamos que eles sejam úteis para aprofundar seus conhecimentos 
e aprimorar sua prática como professor do Além da Escola. 

• • Trilha de Ensino Híbrido Trilha de Ensino Híbrido 

• • 9 dicas para estimular alunos a ligarem a câmera e interagirem nas aulas remotas9 dicas para estimular alunos a ligarem a câmera e interagirem nas aulas remotas

• • Ensino híbrido: 6 links para conhecer essa metodologia ativa de aprendizagemEnsino híbrido: 6 links para conhecer essa metodologia ativa de aprendizagem

• • Engajamento de estudantes vai além da motivação externaEngajamento de estudantes vai além da motivação externa

Bom trabalho!

https://www.youtube.com/watch?v=oGvOtI86k0Y
https://drive.google.com/file/d/1tXqpkZBEC0Oyt1Z-3EMUobKu5uLmmLta/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaG9omPbl_l2HEKwbgj_KxqYxLVTJLqt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UuS6KXSRptGBXIkpO8GKlzFzjJ1-5cAHblabvV6etus/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7az3csB-RGR-OU9LsFZQgwX2wKEfNYDQ2fQrFbKOY8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14d7MV689FruuCl18fJ2jnuuYuw1lwcvv/view?usp=sharing
https://cursos.novaescola.org.br/trilha/17/ensino-hibrido/resumo
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/9-dicas-para-estimular-alunos-a-ligarem-a-camera-e-interagirem-nas-aulas-remotas/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/noticias/ensino-hibrido-6-links-para-conhecer-essa-metodologia-ativa-de-aprendizagem/
https://fundacaotelefonicavivo.org.br/noticias/engajamento-de-estudantes-vai-alem-da-motivacao-externa/

