
 

 
 
 

CAPIVARI DE BAIXO – CALENDÁRIO FORMATIVO E DE ASSESSORIA EM JULHO 2020 

GEDU – Eixo 2: Reorganizar e Cumprir o ano letivo 

GEDU – ASSESSORIA + FORMAÇÃO 

DATA GRUPO ATIVIDADE 

07/07 (3ª feira) – 8h00 às 10h00 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/mrs-
qhbw-gdt  

GEDU (técnicos + secretária) Assessoria (2h) – Reorganizar e 
cumprir o ano letivo: 
mapeamento do contexto e 
indicativos de avaliação. 

07 a 13/07/2020 – Atividade 
Assíncrona 

GEDU (técnicos + secretária) Tarefa (2h): Elaboração do item 
referente ao eixo 2 no Plano de 
Ação (continuidade das ações da 
secretaria de educação)  
 

14/07 (3ª feira) – 08h00 às 10h00 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/mrs-
qhbw-gdt  

GEDU (técnicos + secretária) Formação (2h) – Reorganizar e 
cumprir o ano letivo: 
mapeamento do contexto e 
indicativos de avaliação.  
Elementos para subsidiar as 
ações dos técnicos da secretaria. 

14 a 30/07/2020 – Atividade 
Assíncrona 

GEDU (técnicos + secretária) Tarefa (2h) Elaboração do 
Protocolo de Retorno. 

Atividade síncrona e assíncrona 
conforme a necessidade. 
Agendamento conforme a 
necessidade da secretaria no 
decorrer do mês de julho. 

GEDU (técnicos + secretária) Assessoria (3h) – Apoio para 
organização do processo de 
avaliação diagnóstica (comissão 
de avaliação). 
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CAPIVARI DE BAIXO – CALENDÁRIO FORMATIVO E DE ASSESSORIA EM JUNHO 2020 

GESC  - Eixo 2: Reorganizar e cumprir o ano letivo 

 

GESC – ASSESSORIA + FORMAÇÃO 

DATA GRUPO ATIVIDADE 

08/07 (4ª feira) – 8h00 às 10h00 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/odh-
jkkm-cwv  

GESC Formação (2h): Reorganizar e 
cumprir o ano letivo: 
mapeamento do contexto. 

09 a 15/07/2020 
Assíncrona 

GESC Tarefa (2h): Elaboração do item 
referente ao eixo 2 no Plano de 
Ação (continuidade das ações da 
secretaria de educação)  
 

15/07 (4ª feira) – 8h00 às 10h00 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/odh-
jkkm-cwv  

GESC Formação (2h) – Reorganizar e 
cumprir o ano letivo: 
mapeamento do contexto e 
indicativos de avaliação.  
Elementos para subsidiar as 
ações dos gestores escolares. 

16 a 30/07/2020 – Atividade 
Assíncrona 

GESC Tarefa (2h): Protocolo de retorno 
às aulas. 

10/07 (6ª feira) – 8h00 às 9h30 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/guz-
vspb-rwi   

GESC + Profs Ed. Infantil Assessoria (1,5): Reorganizar e 
Cumprir o ano letivo: prioridades 
curriculares e processo 
diagnóstico. 

17/07 (6ª feira) – 8h00 às 9h30 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/guz-
vspb-rwi  

GESC + Profs E. Fund 1 Assessoria (1,5): Reorganizar e 
Cumprir o ano letivo: prioridades 
curriculares e processo 
diagnóstico. 

20/07 (2ª feira) – 8h00 às 9h30 
Síncrona 
 
Link: https://meet.google.com/guz-
vspb-rwi  

GESC + Profs E. Fund 2 Assessoria (1,5): Reorganizar e 
Cumprir o ano letivo: prioridades 
curriculares e processo 
diagnóstico. 

 

Sugestão: convidar o grupo de Educação Especial para participar dos momentos formativos juntamente com os 

professores que acompanham, pois trataremos de priorização de conteúdos curriculares e uma atuação 

colaborativa será necessária.  
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