22/03/2019

REDE Nº 043
Prezados,
ASSUNTO 01: INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CYBERPEDAGOGIA
Srs. Diretores e Professores Coordenadores
Favor

informar

aos

Professores

que

estão

abertas

as

inscrições

para

o

curso de Cyberpedagogia(pedagogia para robótica) atendendo à demanda de se integrar práticas
para desenvolvimento das habilidades das Matrizes Processuais e das Base Nacional Curricular
Comum usando os kits de Arduino nas escolas da rede estadual. O foco do curso é nas
competências leitoras e escritoras e nos fundamentos do programa Melhor Gestão, Melhor
Ensino, com a prática de leitura e escrita em todas as disciplinas. Os professores serão
capacitados em como desenvolver, registrar e avaliar as habilidades desenvolvidas pelos alunos
quando usarem kits de robótica e outras ferramentas digitais. Depois do curso, os professores
desenvolverão um projeto com os alunos de uma de suas turmas. Os professores da UFABC e o
PCNP responsável farão o acompanhamento nas escolas, durante os meses de junho, agosto e
setembro. Em outubro haverá uma finalização do projeto, com a exposição dos trabalhos dos
alunos na feira da universidade, chamada de “UFABC para Todos”.
INSCRIÇÕES DE 22.03.2019 A 26.03.2019.
ESTRUTURA E CRONOGRAMA DO CURSO
O curso inicia no dia 30.03.2019, sendo composto por:
Módulo Introdutório de 30 horas é obrigatório a todos os participantes.
(22 vagas).
Módulo Básico de 30 horas fica destinado aos professores iniciantes. (11 vagas).
Módulo Avançado de 30 horas fica destinado aos professores que já realizaram o curso nos anos
anteriores. (11 vagas).
Obs. O curso todo tem a carga horária de 60 horas, sendo 36 horas presencial na unidade da
UFABC / Santo André e 24 horas online.
O cadastro está disponível no Link abaixo.

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0jXIQ7yBAwJL7ZqQHXgKu3jzz6OXYZSdBLfB72XBD99EjWQ/viewform
?usp=pp_url
Para quaisquer outras dúvidas, entrar em contato com o PCNP de Tecnologia
Telefone: (011)4422-7056
E-mail:fabiovaz@professor.educacao.sp.gov.br
Profº Fábio Vaz
PCNP de Tecnologia

ASSUNTO 02: ENTREGA DO ENVELOPE DE PAGAMENTO
Segue anexo, Cronograma para entrega do Envelope de Pagamento:
- Solicitamos verificar na SED (Secretaria Escolar Digital) - FUNCIONAL - CARGA HORÁRIA" se
consta com PROCESSAMENTO OK OU REJEITADA, caso conste como REJEITADA deverá ser
providenciado formulário de pagamento (formulário 17 para aulas livres e formulário 29 para
aulas em substituição). Lembramos que a unidade escolar deverá realizar tal consulta e conferir
se no PAPC 11.2.1 ou 11.3.1 consta a mesma quantidade de aulas livres implantadas;
- Conferir no PAPC 11.3.1 se consta implantado o GTCN e/ou ALE dos Professores, Professor
Coordenador,

Vice

Diretor

e

Diretores

que

fazem

jus

a

receber.

Caso

não

conste, enviar formulário 17 para a devida implantação;

- Lembramos que os formulários deverão ser entregues com as devidas pesquisas, bem como a
mensagem de rejeitado anexada, a qual pode ser impressa consultando a SED - FUNCIONAL CARGA HORÁRIA, clicando em cima da mensagem de erro que normalmente fica destacado na
cor azul;

- Caso haja problemas referentes a pagamentos zerados devido a carga horária rejeitada na
SED e por consequência não tenha surtido efeito no PAPC 11.2.1, a unidade escolar
deverá providenciar

com

urgência o devido formulário

de pagamento conforme

a

data

do cronograma para que possamos enviá-lo à Secretaria da Fazenda dentro da programação do
referido órgão;
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- Informamos ainda, que as aulas em substituição, mesmo que constem com "Processamento
OK", não aparecem na consulta do PAPC 11.2.1 e 11.3.1, somente as aulas livres, entretanto,
estando a carga horária em substituição com "Processamento OK", assim que disponibilizados
os demonstrativos de pagamento é possível verificar se consta o pagamento de tais aulas;
Anexo: Envelope de Pagamento Março
NFP

ASSUNTO 03: MANUAL DE REMANEJAMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS
Conforme a rede nº 37, a solicitação de reserva técnica do PNLD neste ano estará vinculada aos
pedidos

de

livros

Interativo/SIMEC

registrados

na

ferramenta

de

remanejamento

(http://pddeinterativo.mec.gov.br/).

Assim,

do

somente

as

sistema
escolas

PDDE
que

demandarem livros neste primeiro momento poderão participar da reserva técnica.
Inicialmente será necessário demandar na ferramenta de remanejamento os livros que faltam
na escola até o dia 30/03/2019. Após essa data, os pedidos de livros registrados no
remanejamento, e não atendidos, serão automaticamente migrados para a reserva técnica, sem
necessidade de novo registro.
Para realizar o procedimento, ao menos 01 (um) título deve ser ofertado, que pode ser referente
ao PNLD anterior.
Para mais orientações, consulte o manual de remanejamento anexo à rede.
Anexo: Manual de remanejamento PNLD
PCNP Wanderlei
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