INTRO

PLATAFORMA DO
CURRÍCULO DA CIDADE

INTRO
O Pátio Digital é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Educação para a
implementação de uma política de
governo aberto com três eixos de
atuação: transparência, inovação e
colaboração.

3º Ciclo de Inovação Aberta do Pátio Digital
Construído ao longo de 2017, o currículo da cidade e seus materiais de apoio começaram a
ser distribuídos às escolas em formato impresso. Mas o maior desafio começa agora: a
implementação em curto espaço de tempo, simultaneamente à formação dos professores
para os novos conceitos e práticas. A plataforma digital transforma o currículo em um
material vivo, que torna possível a busca e a troca de referências para planejamento,
execução e avaliação das aulas em meio virtual.

Objetivo da Plataforma

POR MEIO DE SEQUÊNCIAS
DE ATIVIDADES PRÁTICAS
ABERTAS O PROFESSOR
PODERÁ SE APROPRIAR DO
CURRÍCULO DA CIDADE
Destacar as novidades do currículo de forma
prática, conectando com sua aplicação.
Destacando as novidades do currículo de
forma inteligente e conectada.
Seguindo as premissas de REA - Recursos
Educacionais Abertos, tem seu conteúdo e
códigos abertos.

Principais
Funcionalidades da
nossa plataforma

BUSCA E NAVEGAÇÃO
PELAS SEQUÊNCIAS DE
ATIVIDADES

ENTRAR
curriculo.prefeitura.sp.gov.br

APRESENTAR AS
PRINCIPAIS
MUDANÇAS DO
CURRÍCULO

PERMITIR A COLABORAÇÃO
E INTERAÇÃO ENTRE OS
PROFESSORES (MVP2 E 3)

Apresentação do
Currículo

Mais informações sobre o
processo

ENTRAR

Conhecer as ODS e buscar
sequências por elas

Conhecer a matriz de
Saberes e buscar
sequências por elas

Conhecer os objetivos de
aprendizagem e buscar
sequênicas por eles

DIFERENCIAIS DA
PLATAFORMA

É uma ferramenta de implementação do
currículo e focado nas características do
município;
Potencial de impacto para 60 mil professores;
Pode ser adaptado a outros municípios
(momento oportuno com a BNCC);
Integração com as ODS da ONU;
Desenvolvimento dividido em etapas (MVPs)
para garantir assertividade e agilidade;
Processo totalmente colaborativo com usuários.

“

PROCESSO
COLABORATIVO E ÁGIL
Realizado por meio da metodologia colaborativa
do Ciclo de Inovação do Pátio Digital baseada em
design thinking combinada com processos ágeis
de desenvolvimento.
Dessa forma, garantimos um desenvolvimento
baseado no usuário, que participa e colabora em
cada uma das etapas. Começamos pequeno e
vamos evoluindo conforme a validação do uso.

IMERSÃO INICIAL
OFICINA COM PROFESSORES

50

participantes

25

necessidades
mapeadas

05

diretrizes para
plataforma

CONSTRUÇÃO
DE
SOLUÇÕES

Diretrizes:

22

participantes

O SPRINT

2

empresas
parceiras

5

áreas da SME
COMO::
3 dias (2,3 e 4 de Maio de 2018)
1 meetup com professores
Casa do Pátio Digital em SP

12

Usuários
testes

Áreas participantes:
Pátio (COTAC, COTIC e ASCOM)
COPED
ASCOM

3

MVPS
planejados

METODOLOGIA SPRINT
Combinação de diferentes metodologias, com o
objetivo de chegar no Mínimo Produto Viável
– Desenvolver a partir das funcionalidades principais
– Testar com o público
– Entregar com velocidade e assertividade

PROTOTIPAR RÁPIDO PARA
APRENDER RÁPIDO

FASE DE DESENVOLVIMENTO
E INCLUSÃO DE CONTEÚDOS

COMO::
Alinhamento interno
Teste com novos usuários

AGO
lançamento
MVP1

CONTEÚDOS
DO CICLO
DE
ALFABETIZAÇÃ
O

“

FOCO CONTEÚDO:
SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES
Esse é o objeto social da nossa plataforma.
É o conteúdo mais importante, assim como:
Fotos > instagram
Vídeos > youtube
Mensagens até 140 caracteres > twitter
O que vc está pensando > facebook
Música > spotify
Filmes & Seriados > netflix
O SEU FORMATO IMPORTA.

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS |
O QUE SÃO:
"é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito [que]
procura favorecer a mudança e a promoção dos estudantes ao
domínio dos gêneros e das situações de comunicação"
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
CADERNO DE ORIENTAÇÕES LÍNGUA PORTUGUESA
Uma sequência didática (SD) pode ser caracterizada por um
“conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para
a realização de certos objetivos educacionais, que têm um
princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos
estudantes” (ZABALA, 1998, p.18).
CADERNO DE ORIENTAÇÕES CIÊNCIAS (P.94

"Um conjunto de situações de ensino escolhidas pelos professores
para serem desenvolvidas em suas aulas. É preciso considerar 3
princípios: (1) situações e conteúdos potencialmente mais
significativos para aprendizagem dos estudantes; (2) valorização das
diversas formas de interatividade entre os indivíduos envolvidos; (3)
A variedade do tipo de conteúdo.
CADERNO DE ORIENTAÇÕES HISTÓRIA (p.10)

As atividades sequenciais, segundo Nery (2007, p.114) pressupõe um
trabalho pedagógico organizado em uma determinada ordem, durante
um dado período estruturado pelo professor. Constitui-se em uma
modalidade de planejamento mais orgânica: o conteúdo que vem na
sequência depende do que já foi realizado (e aprendido) anteriormente.
As atividades sequenciais contribuem para cumprir objetivos didáticos
variados, por isso, são compostas por atividades coletivas e/ou
individuais. As atividades sequenciais possibilitam, por exemplo, que o
professor faça o planejamento para sanar dificuldades específicas dos
estudantes sobre um determinado objeto de conhecimento.
CADERNO DE ORIENTAÇÕES MATEMÁTICA (p.19)

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS |
DO NOVO CURRÍCULO
É UM CONJUNTO DE
ATIVIDADES (PELO MENOS 3)
SEQUENCIAIS APROFUNDADAS

ESTÃO CONECTADAS
AS ODS

ESTÁ CONECTADO A
OBJETIVOS DE APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO

ESTÃO CONECTADAS
A MATRIZ DE SABERES

PREVIAMENTE ORGANIZADO E
COMBINADO OS ALUNOS
(PREPARADOS), QUE TENHA UMA
VARIEDADE DE FORMATOS E
CONTEÚDOS

CONECTAR
COMPONENTES

As Sequências:

Nome
Ano / Tempo Estimado
Componentes Relac.

Matriz de
Saberes

Descrição +
Atividades
detalhadas

Impressão
Conexão com
as ODS
Objetivos de
Aprendizagem

Atividades:
Sempre a mesma cara,
mas irão variar em
número de exercícios
(algumas mais simples,
outras mais complexas)
Estão ordenadas e podem
ser acessadas por
navegação inferior

Atividade em si:
Pode ter mais de um exercício,
onde essa estrutura se repetirá

Atividades: Exemplo 01

Ficha da atividade:

Introdução
Nome
Ciclo /
Componente

Dicas para o
professor
(pode ter
imagem)

Tempo
Estimado
Objetivos
Imagem
(do currículo
ou do banco)
Atividade é em
grupo ou individual

Enunciado para
o aluno (pode
ter imagem)

Atividades: Exemplo 02

Ficha da atividade:

Atividade em si:
Pode ter mais de um
exercício, onde essa
estrutura se repetirá

Nome
Ciclo /
Componente

Dicas para o
professor
(pode ter
imagem)

Tempo
Estimado
Objetivos

Enunciado para
o aluno (pode
ter imagem)

Imagem
(do currículo
ou do banco)
Introdução

Atividade é em
grupo ou individual

Busca:
A parte da ficha é muito
importante, porque é o
que vai alimentar a nossa
busca!

“

PARA ADICIONAR AS
SEQUÊNCIAS
Nós temos um site específico de administrador
para acessar e incluir o conteúdo, que também é
inteligente e intuitivo!

Para acessar

http://curriculo.prefeitura.sp.gov.br/admin
login: email
senha: senha123

PAINEL
ADMINISTRATIVO:

ENTRAR

PAINEL
ADMINISTRATIVO:

Alguns conteúdos que já foram adicionados e não irão variar
(vocês não precisarão atuar)

SEQUÊNCIAS
DAS
ATIVIDADES

Para adicionar novas sequências:
1. Ao entrar no link Sequências, você irá visualizar as
sequências existentes
2, Clicar em Novas Sequências
3. Nova tela para o cadastro
4. Campos de Preenchimento:
5. Criar nova sequência

3
4

Rascunho ou publicada

Texto de introdução

1
2

Vão trazer as opções já
cadastradas. É só escolher.

Não é obrigatório, apenas se
tiver

!

Aqui você também pode:
Visualizar (pra adicionar novas atividades e visualizar o que vc já
adicionou) / Pré-Visualizar (leva pro site) / Editar (fazer modificações) /
Remover sequência (deletar) / Ver se está publicada ou rascunho

5

SEQUÊNCIAS
DAS
ATIVIDADES
Pontos Importantes!

Imagem: Arquivo JPG, recomendação de
tamanho é de 1110 x 784 e no máximo 1MB
Formatação:
Texto de Apresentação:
Texto simples, tipo “Normal” no editor.

Para adicionar novas atividades:
ATIVIDADES

Visualizar a sequência (na tela anterior):
1. Adicionar Nova Atividade dentro da sequência criada

1

ATIVIDADES

1

Para adicionar novas atividades:

Ordem da ativid sequência: 1, 2, 3..
Tamanho e qualidade da imagem!

A partir da tela anterior
1. Preencher os campos
2. Clicar no Botao Criar atividades

Interno ou Externo

É importante a cada imagem ou texto incluído, já
apertar o botão "CRIAR ATIVIDADE", porque dessa
forma ele salva.
Quando fizer isso, ele vai mostrar a página de
visualização da atividade. E terá um botão EDITAR
ATIVIDADE, vc volta de onde parou.

Escolher entre os que já foram incluídos

Recomendação: Organiza primeiro o texto no
WORD e depois passar para o editor.

Formatação específica!

2

ATIVIDADES
Imagem: Arquivo JPG, recomendação de tamanho é de 1110 x 784 e
no máximo 1MB
Formatação:
O texto vai seguir a lógica do caderno: se tiver negrito ou
sublinhado, coloca aqui. Mas de regra geral é sempre texto simples:
utilize a formatação “Normal”;
“Professor(a)”: utilize a formatação “Título 2”;
Sempre destaque no texto que dialoga com o professor, clique no

“

símbolo . O texto aparecerá o destaque em cor cinza.
"Para Estudante" utilize a formatação “Título 1”
Enunciado do exercício: a formatação “Normal”;
Entre o texto para o professor e estudante, incluir um "Divisor de
Texto"; e entre os diferentes exercicios.
Incluir ao final: Incluir "Créditos:" na formatação do texto "Normal"
para adicionar os créditos das imagens.

ATIVIDADES
Como formatar:

Para adicionar novos objetivos:
OBJETIVOS

1. Clicar no botão Novo Objetivo de Aprendizagem
2, Nova tela, escrever o conteúdo que está no Caderno da Cidade
3. Relacionar com as ODS, que já está no caderno da Cidade
4. Clicar no botão Criar objetivos de Aprendizagem

1
2

3
Aqui você também pode:
Visualizar
Editar
Remover o objetivo
Além de ver informações do Objetivo
e de quando foi add

4

Incluir as sequências de atividades do seu componente, fazendo as adaptações
necessárias para transformar o conteúdo claro e interessante para o digital;

ATRIBUIÇÕES
DESSE JOB:

Ter uma visão crítica sobre as imagens e o texto.
Será preciso incluir outros objetivos de aprendizagem na plataforma (já
colocamos os iniciais);
Alguns encontros de validação e troca! Somos colaborativos e vamos fazer
juntos.
Um encontro final para conexão entre os componentes.

Datas

01/08

02/08

10/08

15/08

20/08

Presencial

INTRO
(3h)

Dúvidas
(1h)

Dúvidas e
Acompanhamento (1h)

Retorno Meetup
Professores
(2h)

Oficina de
fechamento
(2h)

Inclusão de mais
10-25 sequências
até o próximo
encontro* (19h)

Ajustes do
feedback e
inclusão 10-20
seq. (5h)

Inclusão final de
conteúdos e
ajustes (3h)

Distância

Inclusão de 2 a 3
sequência
completa (5h)

* variam conforme componente

Inclusão de mais
05-15 sequências
até o próximo
encontro* (19h)

TOTAL

60
horas

Precisamos de quantidade, mas queremos qualidade!

PONTOS DE
ATENÇÃO

Cada componente usou uma nomenclatura / estrutura diferente. Vocês terão como
atribuição olhar para essas questões do seu componente e adaptar para a
linguagem.
Nem toda sequência didática tem uma introdução no caderno, mas tem informações
para criarmos.
Nós vamos usar as imagens do currículo ou do nosso banco de imagem (vocês
tomarão essa decisão), podemos revisar quando tiverem dúvidas. Atenção! Muito
importante e vai impactar diretamente na qualidade da sequência.

Formatação do texto igual, para mantermos o mesmo formato! Isso é muito
importante para o professor.

PONTOS
POSITIVOS

O admin é inteligente e vai fazer a conexão de alguns dos conteúdos da
ficha de forma ativa.

QUANTIDADE DE
SEQUÊNCIA
COMPO
NENTE

LP

CN

MAT

Nossa meta é adicionar todo esse conteúdo + os outros objetivos de
aprendizagem do seu componente.

Total de
Sequências

Total de
atividades

Total de
exercícios

Nomenclatura Ciclo de Alfabetização

11

44

303

Para uso na plataforma, cada "Etapa" é uma atividade, e
cada "atividade" é um exercício

6

53

144

Para uso na plataforma, cada "Unidade" é uma sequência,
composta por atividades e estas por exercícios

48

186

493

Segue a estrutura prevista em termos de nomenclatura
(Sequência > atividades > exercícios)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l5AX2Q10nzMakTET5wlVrEGwU4niAjnTkU2CfJ0Zf5g/edi
t#gid=2134220755

Links e Conteúdos
importantes: Cadernos da Cidade e Orientações Didáticas:
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/PublicacoesInstitucionaisDIEFEM

Caderno de Atividades para os professores:
https://smeprefeituraspgovmy.sharepoint.com/personal/dhhikawa_sme_prefeitura_sp_gov_br/Documents/CADERNO%20DO%2
0PROFESSOR%20FINALIZADO?slrid=207e809e-8052-6000-369a-92bfbfe67951

Banco de FOTOS DA SME:
https://drive.google.com/drive/folders/1dFQZCUqhQyB7Lxk-sd6ilAiiHu5EcPVV?usp=sharing

Banco de Imagens Free (que as imagens são possíveis de serem utilizadas sem pagar direitos):
https://pixabay.com/en/

“

O QUE MAIS VEM POR AÍ

O que já fizemos:

Primeira versão da plataforma, com foco na apresentação do
currículo e no template base da sequência e atividades:

3 meses

01 CONTEÚDO
CURRÍCULO:
// VISUALIZAÇÃO ODS
// MATRIZ DIGITAL DE SABERES
// OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
HOME: ONBOARDING EXPLICANDO CONCEITOS E
VANTAGENS
LANDING ROADMAP

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES:
// VISUALIZAÇÃO
// TEMPLATE DE INCLUSÃO
// EXIBIÇÃO DE ATIVIDADE
// NAVEGAÇÃO POR FILTROS
// VISUALIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO
FOCO: CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Próximas Fases:

Aumentar a complexidade por ondas de desenvolvimento,
incluindo novas funcionalidades:
3 meses

02 INTERAÇÃO
BUSCA TEXTUAL
(ALGORITMOS INTELIGENTES)
LOGIN/PERFIL PRA REDE
SALVAR / FAVORITAR
COLEÇÕES
GOSTEI / ESTOU FAZENDO/FEITO
DESAFIOS

4 meses

03 COLABORAÇÃO
COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
CRIAR VARIAÇÕES DE SEQUÊNCIA
STATS DE USO E OBJETIVOS
NOTIFICAÇÕES
CALENDÁRIO DE PLANEJAMENTO
COMPARTILHAR
SEGUIR COLEÇÃO
HOME PERSONALIZADA

Próximas Funcionalidades

02 | INTERAÇÃO
Sequência de Atividades - busca textual: possibilidade de buscar sequências de atividades através de
campo de livre digitação.
Login/perfil: possibilidade de login de professores da rede municipal para que consigam organizar o
conteúdo das sequências que desejam aplicar em sala de aula.
Salvar/Favoritar: profissionais logados conseguirão guardar as sequências de atividades para consulta
posterior.
Coleções Editáveis: as sequências didáticas salvas poderão ser organizadas em coleções para que sejam
organizadas em diferentes contextos de acordo com os critérios de cada profissional.
Gostei/Estou fazendo/Feito: opção para que as pessoas consigam avaliar a relevância da sequência de
atividades
Desafios: outra forma de estruturar o conteúdo das sequências de atividades onde além das atividades,
existe um objetivo final, seja um produto, projeto ou outros.

Próximas Funcionalidades

O3 | COLABORAÇÃO
Comentários e sugestões: pessoas possam comentar e fazer sugestões nas sequências de atividades.
Criar variações de sequência: professores da rede poderão criar suas variações das sequências de
atividades cadastradas na plataforma e torná-las públicas.
Estatísticas de uso e objetivos: resumo mensal de uso da plataforma (logado).
Notificações: Alertas de novas sequências disponíveis para os anos e componentes curriculares de interesse.
Calendário de planejamento: ferramenta para planejamento anual da aplicação das sequências em sala.
Compartilhar: possibilidade de compartilhar as sequências de atividade em redes sociais.
Seguir coleção (página do professor): professores da rede municipal terão uma página pública de perfil
com suas coleções e sequências de atividades de sua autoria. Outros professores poderão seguir sua página
com o objetivo de receber alertas de atualizações, novas sequências ou coleções.
Home personalizada: Para professores logados, mostrar conteúdos de sugestões de sequências de
atividades de acordo com seu interesse.

CRONOGRAMA

#1

#2

#3

#4

FINALIZAR A INCLUSÃO
DOS CONTEÚDOS DAS
SEQUÊNCIAS DE
ATIVIDADES DO CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO E TESTE
COM USUÁRIOS

LANÇAMENTO DA
PLATAFORMA

INÍCIO DA FASE 02
(SPRINT PARA
DESENHO DO
PROTÓTIPO E
DESENVOLVIMENTO)

INÍCIO DA FASE 03
(SPRINT PARA
DESENHO DO
PROTÓTIPO E
DESENVOLVIMENTO)

JULHO-AGOSTO 2018

AGOSTO 2018

SETEMBRO 2018

DEZEMBRO 2018

INCLUSÃO DOS CONTEÚDOS DOS OUTROS CICLOS

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS
SEQUÊNCIAS PELA COPED

