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REGULAMENTO DA 12ª JORNADA PEDAGÓGICA 

 

 

Art. 1º. Todos os professores da Rede Municipal de Ensino participarão da 12ª Jornada 

Pedagógica, que realizar-se-á no período de 03 e 04 de março de 2022, exceto:  

I - Professores lotados em outras secretarias; 

II- Professores readaptados; 

III - Professores III e IV que não possuam carga horária atribuída nos dias do evento. 

§1º. A responsabilidade de realizar a inscrição será do próprio professor, que deverá fazê-

la no local e período definidos neste regulamento. 

§2º. O Diretor da unidade escolar terá o dever de conferir se todos os professores lotados 

em sua unidade escolar realizaram a inscrição no evento. 

§3º. O docente que deixar de se inscrever no evento não poderá cumprir sua carga horária 

na unidade escolar, sendo descontado dos dias referentes à realização do evento, exceto 

no caso de ausência de vaga, devidamente comprovado pela Comissão, sendo que neste 

caso, o docente deverá cumprir a carga horária diária do evento na unidade escolar. 

§4º. Excetua-se do disposto no parágrafo anterior as situações relativas à jornada de 

trabalho e início de efetivo exercício no cargo, previstas neste regulamento. 

 

Art. 2º. A 12ª Jornada Pedagógica será oferecida por meio de apresentações e palestras 

(Anexo Único) nos seguintes moldes: 

I – No dia 03 de março de 2022 serão realizadas palestras. 

II – No dia 04 de março de 2022 serão apresentados os projetos selecionados no Prêmio 

Professor, conforme etapa estabelecida no Regulamento do prêmio em questão. 

§1º. Os Assistentes Técnicos Pedagógicos acompanharão o evento como participantes, 

sendo encaixados de acordo com o entendimento da Comissão Organizadora. 

§2º. Os demais integrantes da Equipe Gestora permanecerão nas unidades escolares para 

prestar suporte, caso necessário. 

 

Art. 3º. Para a participação dos docentes neste evento, as Escolas Municipais procederão 

de acordo com as seguintes instruções: 
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I – Os professores participarão das atividades e nas escolas municipais definidas neste 

regulamento. 

II – A inscrição no evento será realizada pelo próprio professor no endereço eletrônico 

www.cidadaopg.sp.gov.br/jornadapedagogica, no período de 22 a 24 de fevereiro de 

2022. 

III – O acesso ao endereço eletrônico para realização da inscrição no evento poderá ser 

feito de qualquer computador, não sendo limitado à rede da Administração Pública. 

IV – Quanto ao horário de participação dos professores: 

a) os professores se inscreverão no horário que desempenham suas funções, sendo no 

primeiro dia em apenas 1 (uma) das palestras. 

b) os docentes que trabalham no período intermediário optarão por 1 (um) dos 2 (dois) 

períodos, sendo que o sistema de inscrição acusará quando um dos períodos já não possuir 

mais disponibilidade de atividade. 

c) os Professores I, II, III, IV, Recreacionista e Adjunto I que atuam em jornada dupla, 

carga suplementar ou que possuam 2 (dois) registros, farão a inscrição em apenas 1 (um) 

período que atue, devendo cumprir a segunda carga horária na unidade escolar. 

d) os Professores que atuam no segmento da Educação de Jovens e Adultos no período 

noturno, e possuam carga suplementar nos períodos da manhã ou tarde, caso tenham 

disponibilidade de horário, deverão ser inscrever nos períodos acima mencionados, 

observado o disposto nas alíneas c e d do presente artigo. 

e) Os professores que não tiverem compatibilidade de horário, entre sua carga horária e 

os horários de atividades fixados neste regulamento, cumprirão a carga horária na 

Unidade Escolar. 

f) o Professor III participará das atividades da 12ª Jornada Pedagógica, pela escola sede 

conforme carga horária diária. 

V - As horas de trabalho pedagógico coletivo – HTPC e individual - HTPI que incidirem 

nos dias da 12ª Jornada Pedagógica serão compensadas pela participação do docente no 

evento. 

VI - Os docentes que não participarem da 12ª Jornada Pedagógica cumprirão as horas 

referentes a HTPC e HTPI na Unidade Escolar. 

 

Art. 4º. O presente evento será realizado nos seguintes moldes: 
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I – Dia 03 de março de 2022: 

a) Auditório Roberto Marinho (SEDUC), localizado à Rua José Borges Neto, nº. 50 – 

Mirim; 

b) Teatro Municipal Serafim Gonzalez - Palácio das Artes, localizado Avenida Costa e 

Silva, nº. 1.600 – Boqueirão. 

II – Dia 04 de março de 2022:  

a) E.M. Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos, localizado à Avenida Irmãos Adorno, 

s/nº. – Sítio do Campo. 

b) E.M. Gov. Orestes Quércia, localizado à Rua Primeiro de Janeiro, nº. 1.221 – Mirim. 

§1º.  A programação do evento ocorrerá nos seguintes períodos: 

I – Dia 03 de março de 2022: 

a) Manhã – 08h30m às 11h; 

b) Tarde – 14h às 16h30m; 

II – Dia 04 de março de 2022: 

a) Manhã –08h30m às 11h30m 

b) Tarde – 13h30m às 16h30m; 

§2º.  O tempo de tolerância para o fechamento dos portões e início das atividades será de 

15 (quinze) minutos. 

§3º. Não haverá intervalo entre as apresentações. 

 

Art. 5º. O cômputo da frequência do servidor será realizado on-line no local do evento, 

não sendo permitida a troca de horários sem autorização prévia, e obedecidas às seguintes 

determinações: 

I – O servidor deverá portar a inscrição do evento, impressa ou em equipamento 

móvel, para fins de cômputo de presença. 

II - A ausência do servidor antes do término das atividades acarretará em falta, exceto os 

casos de Professor III e IV, desde que devidamente justificado pela escola em impresso 

próprio ou que possuam acúmulo de cargo legal. 

III – Os docentes que entrarem em efetivo exercício após o dia 24 de fevereiro de 2022 

não poderão inscrever-se no evento, devendo cumprir sua jornada de trabalho na unidade 

escolar. 
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IV - As justificativas do ponto eletrônico referentes ao período do evento ficarão sob a 

responsabilidade da direção. 

V – Os diretores de unidade escolar receberão, após a realização do evento, relação dos 

docentes de sua unidade escolar que participaram da 12ª Jornada Pedagógica para fins de 

controle de presença. 

VI - As licenças médicas de 1 (um) a 5 (cinco) dias deverão ser enviadas em conformidade 

com as orientações da Divisão de Medicina do Trabalho da Secretaria de Administração 

– SEAD. 

VII - Não será permitida a participação de servidores no evento acompanhados de 

crianças. 

VIII - É vedada a participação de pessoas que não estejam inscritas. 

 

Art. 6º. Os servidores devem apresentar-se na 12ª Jornada Pedagógica com trajes 

adequados ao ambiente de trabalho, assim como dispõe o inc. XXI, do art. 58 da Lei 

Complementar 845/2020. 

 

Art. 7º. Os professores serão cientificados do presente regulamento pela Direção da 

Unidade Escolar ao qual está vinculado. 

 

Art. 8º. Os casos omissos serão analisados e dirimidos pela Comissão de Organização da 

12ª Jornada Pedagógica. 

 

Praia Grande, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 

12ª JORNADA PEDAGÓGICA
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03/03 - Jornada Pedagógica 2022 - Palestras - PALÁCIO DAS ARTES 

   
  

MANHÃ 

     

Palestrante Tema Objetivo Geral Horário 

Diogo Almeida 

Professor,  Autor de livros 

Humorista 

Vida de professor 
Retratar o cotidiano do professor e os relacionamentos 

que a compõe de maneira bem humorada e criativa. 
8h30 às 11h 

     

TARDE 

     

Palestrante Tema Objetivo Geral Horário 

Diogo Almeida 

Professor,  Autor de livros 

Humorista 

Vida de professor 
Retratar o cotidiano do professor e os relacionamentos 

que a compõe de maneira bem humorada e criativa. 
14h às 16h30 
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 03/03 - Jornada Pedagógica 2022 - Palestras - Auditório SEDUC 

     

MANHÃ 

     

Palestrante Tema Objetivo Geral Horário 

Eduardo Shinyashiki 

Professor,Autor, Palestrante 

Internacional, Neuropsicólogo e Mestre 

em Liderança Educadora 

Estratégia do líder educador 

Desenvolver a liderança educadora significa fortalecer 

as habilidades sociais e emocionais para promover a 

consciência social, o reconhecimento e transformação 

de padrões limitantes, permitindo assim que a educação 

seja um caminho para criar resultados, realização e 

felicidade. 

8h30 às 11h 

TARDE 

     

Palestrante Tema Objetivo Geral Horário 

Eduardo Shinyashiki 

Professor,Autor, Palestrante 

Internacional, Neuropsicólogo e Mestre 

em Liderança Educadora 

Estratégia do líder educador 

Desenvolver a liderança educadora significa fortalecer 

as habilidades sociais e emocionais para promover a 

consciência social, o reconhecimento e transformação 

de padrões limitantes, permitindo assim que a educação 

seja um caminho para criar resultados, realização e 

felicidade. 

14h às 16h30 
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Jornada Pedagógica 2022 - Práticas Pedagógicas de Sucesso 

 04/03 - MANHÃ HORÁRIO - 8h30 às 11h30 Local: E.M. Governador Orestes Quércia 
 

Professor Tema Objetivo Geral Sala 

1 
Ariadne Gandra de 

Amorim 
Autoconhecimento e aprendizagem 

Contribui no desenvolvimento da aprendizagem e na formação social, autoestima e autoconhecimento da criança e do 

adolescente. 
1 

2 Brunna Amicio da Silva 
Histórias inspiradoras: O perigo da 

história única 

Conhecer e valorizar a história de mulheres, indígenas e negros(as) em diversos contextos; Reconhecer a importância da 

população negra e indígena para formação de nossa cultura; Romper com preconceitos e estereótipos negativos em sala de aula. 
2 

3 Daniela Freire Ferreira Jogo de Xadrez 
Desenvolver nos alunos as habilidades citadas e resgatar o desejo de aprender coisas novas, de estar na escola, de sentir prazer 

nas aulas minimizando os possiveis transtornos causados pelo isolamento social. 
3 

4 
Danielly de Souza 

Medeiros 
Campanha do agasalho 

Promover a aprendizagem, o desenvolvimento integral e a socialização dos educandos, por meio de simples ações sociais, 

tornando – os protagonistas do processo de aprendizagem, compreendendo as relações e o seu papel social por meio da empatia. 
4 

5 Eliana dos Santos Isidoro 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica – (OBA) e lançamento e 
Mostra Brasileira de Foguetes 

(MOBFOG) 

Estimular o interesse dos estudantes pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Mostra Brasileira de Foguetes, de 

maneira a apoiar e complementar as disciplinas do currículo escolar com atividades criativas favorecendo ao aluno. 
5 

6 Eliane Benedito Moya 
Criando Quiz no PowerPoint: Uma 

gama de possibilidades. 
Incentivar e facilitar o processo ensino-aprendizagem dos alunos do 1º/2º/3° anos do Ensino Fundamental I. 6 

7 Eliane Zompero Nunes 
Aulas remotas de libras para a 

alunos e pais 

Consiste em destacar a relevância das tecnologias assistivas como ferramentas de apoio ao professor para o processo de inclusão 

dos alunos surdos, promovendo uma aprendizagem significativa mesmo na modalidade de ensino remoto. 
7 

8 
Érica Benata de Oliveira 

Ribas 

Videochamando: na linha do 

coração. 

Manter a relação professor-aluno, sanar as dúvidas das atividades, e acalentar os corações das crianças por meio, principalmente, 

das videochamadas. 
8 

9 Francisca Chagas Lima 
Aprendizagem ativa: protagonismo 

e cultura Maker sem complicação. 

Desenvolver habilidades socioemocionais ligadas à resiliência, à criatividade, à colaboração e autonomia. Incluir á novas 

tecnologias na rotina de estudos; Melhorar a cooperação e participação das famílias na vida escolar dos filhos. 
9 

10 
Gisele Rocha dos Santos 

Lima 

Práticas de Alfabetização e 

Letramento na Educação Infantil 
Desenvolver a oralidade e consciência fonológica. 10 

11 Inaluana Fonseca Hora de Alfabetizar 
Desenvolver o processo de leitura e aquisição da escrita; Promover o conhecimento e a auto valorização; Desenvolver hábitos de 

estudo; Aproximar a família da escola. 
11 

12 
Jaqueline dos Santos e 

Santos 
Projeto Aluno e Família Nota 10 

Motivar as crianças a participarem com prazer das atividades Ø Despertar o interesse em melhorar sua participação e sua 

aprendizagem Ø Despertar a competitividade saudável entre os alunos Ø Oportunizar que haja avanços para todos. 
12 
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04/03 - MANHÃ HORÁRIO - 8h30 às 11h30 Local: E.M. Ronaldo Sérgio A. Lameira Ramos 

 

Professor Tema Objetivo Geral Sala 

1 Karina Mariane Haufe Reinventar para Incluir 
Desenvolver mais e importantes habilidades de alunos com deficiência visual, juntamente com os demais alunos, para que haja 

entre eles comunicação, compreensão, interação e inclusão, deles como um todo. 1 

2 Katia Silva Valente 
Relações Afetivas na Construção 

do Conhecimento 
Contribuir com o desenvolvimento socioemocinal a partir de vivências significativas da aprendizagem escolar. 

2 

3 Lívia Pirillo Grecchi 

Comunicação Alternativa 

Adaptada como Recurso 

Pedagógico 

Trazer adaptações na Comunicação Alternativa como suporte ao desenvolvimento dos alunos com deficiência. Baseado em CSA 

(Comunicação Suplementar e Alternativa), PECS (Pictures Exchange Communication System) e Boardmaker® (Software de 

Comunicação). 
3 

4 
Luciana Rosa Irmão 

Santos 

Aprendendo na Pandemia - 

Ultrapassando os muros da escola 

Oportunizar a aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I, por meio de video- aulas, explicando os conteúdos fornecidos 

pela Plataforma Educacional de Praia Grande, durante o período pandêmico, no qual se fez necessário o ensino a distância. 
4 

5 
Luísa Helena Alessandra 

da S. Rodrigues 

O melhor é hoje, é já!: Educação 

Socioemocional em combate à 

pandemia. 

A máxima ampliação da conexão entre todas as pessoas da comunidade escolar, alargamento de laços e fortalecimento para 

superarmos os efeitos da pandemia da melhor forma possível, aprendendo a lidar cada vez melhor com nossas emoções e 

sentimentos 
5 

6 Mauro Soares Cordeiro 

História em nós: trabalhos finais. 

Elaboração, edição e execução de 

podcasts a partir de temas 

pesquisados na área de História, ao 

longo do 3º trimestre de 2021. 

Propor a estudantes prática educativa com intenção de apreender, discutir e elaborar conhecimentos por meio de pesquisas e 

disseminação de resultados em linguagens diversificadas, que vise, simultaneamente, a realização de direitos. 

6 

7 Renata Sodre de Oliveira 

Ensino de matemática e arte para 

portadores de deficiência 

intelectual 

Ensinar interdisciplinarmente matemática e arte para alunos portadores de deficiência ( síndrome de down, deficiente intelectual 

e microcéfalico). 
7 

8 
Sabrina Elias de Oliveira 

Barros 

Ensino Remoto e Inclusão: casos 

de sucesso. 

Assegurar o contato professor-aluno, trabalhar de maneira formal e lúdica, auxiliar nas atividades, com atenção e cuidado, através 

das videochamadas. 
8 

9 
Uliciane Leite Torquato 

Braz 
Brincar, desafiar e conquistar Brincar, desafiar e conquistar 

9 

10 
Zeni dos Santos Cipriano 

Leandro 
Arraiá do Dorivaldo 

Trabalhar atividades lúdicas de forma prazerosa contribuindo com a socialização dos alunos, colaborando e ampliando os 

conhecimentos e costumes de uma das maiores tradições da nossa cultura brasileira: a festa junina. 
10 
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Jornada Pedagógica 2022 - Práticas Pedagógicas de Sucesso  

 

04/03 - TARDE HORÁRIO - 13h30 às 16h30 Local: E.M. Governador Orestes Quércia 

 

Professor Tema Objetivo Geral Sala 

1 
Ariadne Gandra de 

Amorim 
Autoconhecimento e aprendizagem 

Contribui no desenvolvimento da aprendizagem e na formação social, autoestima e autoconhecimento da criança e do 

adolescente. 1 

2 Brunna Amicio da Silva 
Histórias inspiradoras: O perigo da 

história única 

Conhecer e valorizar a história de mulheres, indígenas e negros(as) em diversos contextos; Reconhecer a importância da 

população negra e indígena para formação de nossa cultura; Romper com preconceitos e estereótipos negativos em sala de aula. 2 

3 Daniela Freire Ferreira Jogo de Xadrez 
Desenvolver nos alunos as habilidades citadas e resgatar o desejo de aprender coisas novas, de estar na escola, de sentir prazer 

nas aulas minimizando os possiveis transtornos causados pelo isolamento social. 3 

4 
Danielly de Souza 

Medeiros 
Campanha do agasalho 

Promover a aprendizagem, o desenvolvimento integral e a socialização dos educandos, por meio de simples ações sociais, 

tornando – os protagonistas do processo de aprendizagem, compreendendo as relações e o seu papel social por meio da empatia. 4 

5 Eliana dos Santos Isidoro 

Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica – 

(OBA) e lançamento e Mostra 

Brasileira de Foguetes (MOBFOG) 

Estimular o interesse dos estudantes pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Mostra Brasileira de Foguetes, de 

maneira a apoiar e complementar as disciplinas do currículo escolar com atividades criativas favorecendo ao aluno. 

5 

6 Eliane Benedito Moya 
Criando Quiz no PowerPoint: Uma 

gama de possibilidades. 
Incentivar e facilitar o processo ensino-aprendizagem dos alunos do 1º/2º/3° anos do Ensino Fundamental I. 

6 

7 Eliane Zompero Nunes 
Aulas remotas de libras para a 

alunos e pais 

Consiste em destacar a relevância das tecnologias assistivas como ferramentas de apoio ao professor para o processo de inclusão 

dos alunos surdos, promovendo uma aprendizagem significativa mesmo na modalidade de ensino remoto. 7 

8 
Érica Benata de Oliveira 

Ribas 

Videochamando: na linha do 

coração. 

Manter a relação professor-aluno, sanar as dúvidas das atividades, e acalentar os corações das crianças por meio, principalmente, 

das videochamadas. 8 

9 Francisca Chagas Lima 
Aprendizagem ativa: protagonismo 

e cultura Maker sem complicação. 

Desenvolver habilidades socioemocionais ligadas à resiliência, à criatividade, à colaboração e autonomia. Incluir á novas 

tecnologias na rotina de estudos; Melhorar a cooperação e participação das famílias na vida escolar dos filhos. 9 

10 
Gisele Rocha dos Santos 

Lima 

Práticas de Alfabetização e 

Letramento na Educação Infantil 
Desenvolver a oralidade e consciência fonológica. 

10 

11 Inaluana Fonseca Hora de Alfabetizar 
Desenvolver o processo de leitura e aquisição da escrita; Promover o conhecimento e a auto valorização; Desenvolver hábitos de 

estudo; Aproximar a família da escola. 
11 

12 
Jaqueline dos Santos e 

Santos 
Projeto Aluno e Família Nota 10 

Motivar as crianças a participarem com prazer das atividades Ø Despertar o interesse em melhorar sua participação e sua 

aprendizagem Ø Despertar a competitividade saudável entre os alunos Ø Oportunizar que haja avanços para todos. 
12 
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04/03 - TARDE HORÁRIO - 13h30 às 16h30 Local: E.M. Ronaldo Sérgio A. Lameira Ramos 

Professor Tema Objetivo Geral Sala 

1 Karina Mariane Haufe Reinventar para Incluir 
Desenvolver mais e importantes habilidades de alunos com deficiência visual, juntamente com os demais alunos, para que haja 

entre eles comunicação, compreensão, interação e inclusão, deles como um todo. 
1 

2 Katia Silva Valente 
Relações Afetivas na Construção 

do Conhecimento 
Contribuir com o desenvolvimento socioemocinal a partir de vivências significativas da aprendizagem escolar. 2 

3 Lívia Pirillo Grecchi 

Comunicação Alternativa 

Adaptada como Recurso 

Pedagógico 

Trazer adaptações na Comunicação Alternativa como suporte ao desenvolvimento dos alunos com deficiência. Baseado em 

CSA (Comunicação Suplementar e Alternativa), PECS (Pictures Exchange Communication System) e Boardmaker® (Software 

de Comunicação). 

3 

4 Luciana Rosa Irmão Santos 
Aprendendo na Pandemia - 

Ultrapassando os muros da escola 

Oportunizar a aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I, por meio de video- aulas, explicando os conteúdos 

fornecidos pela Plataforma Educacional de Praia Grande, durante o período pandêmico, no qual se fez necessário o ensino a 

distância. 

4 

5 
Luísa Helena Alessandra 

da S. Rodrigues 

O melhor é hoje, é já!: Educação 

Socioemocional em combate à 

pandemia. 

A máxima ampliação da conexão entre todas as pessoas da comunidade escolar, alargamento de laços e fortalecimento para 

superarmos os efeitos da pandemia da melhor forma possível, aprendendo a lidar cada vez melhor com nossas emoções e 

sentimentos 

5 

6 Mauro Soares Cordeiro 

História em nós: trabalhos finais. 

Elaboração, edição e execução de 

podcasts a partir de temas 

pesquisados na área de História, ao 

longo do 3º trimestre de 2021. 

Propor a estudantes prática educativa com intenção de apreender, discutir e elaborar conhecimentos por meio de pesquisas e 

disseminação de resultados em linguagens diversificadas, que vise, simultaneamente, a realização de direitos. 
6 

7 Renata Sodre de Oliveira 

Ensino de matemática e arte para 

portadores de deficiência 

intelectual 

Ensinar interdisciplinarmente matemática e arte para alunos portadores de deficiência ( síndrome de down, deficiente 

intelectual e microcéfalico). 
7 

8 
Sabrina Elias de Oliveira 

Barros 

Ensino Remoto e Inclusão: casos 

de sucesso. 

Assegurar o contato professor-aluno, trabalhar de maneira formal e lúdica, auxiliar nas atividades, com atenção e cuidado, 

através das videochamadas. 
8 

9 
Uliciane Leite Torquato 

Braz 
Brincar, desafiar e conquistar Brincar, desafiar e conquistar 9 

10 
Zeni dos Santos Cipriano 

Leandro 
Arraiá do Dorivaldo 

Trabalhar atividades lúdicas de forma prazerosa contribuindo com a socialização dos alunos, colaborando e ampliando os 

conhecimentos e costumes de uma das maiores tradições da nossa cultura brasileira: a festa junina. 
10 

 


