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Senhores (as) Diretores(as) e Professores(as) 

Coordenadores(as) (EFAF,EM,PEI) e professores do 

componente curricular Tecnologia 

 

A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba fechou parceria para 

participar do projeto de pesquisa Tecnologias Digitais, sociedade e 

cultura: interfaces educacionais sob a perspectiva dos 

letramentos que integra três instituições: USP/Unicamp e PUC-

Campinas.  

O projeto prevê cinco encontros on-line dos quais participarão 

professores da rede estadual (Piracicaba e Campinas/Leste), a 

pesquisadora responsável (PUC-Campinas) e alunos de pós-graduação.  

Durante os encontros on-line, o material de Tecnologia 

(Cadernos do Professor/Aluno) será tomado como objeto de 

estudo: concepções teórico-metodológicas, percepções dos 

professores sobre as atividades propostas ali, alternativas para as 

atividades entre outros aspectos.  

Dessa forma, ressaltamos a relevância da participação dos 

professores de tecnologia, pois entendemos esta oportunidade como 

uma oportunidade de formação. 

Outras informações: 

Público alvo: Professores coordenadores e professores do 

componente curricular Tecnologia. 

Período dos encontros: 1 encontro mensal durante os meses de 

Agosto a Dezembro de 2020 (Total de 5 encontros). 



Formato dos encontros: On-line (os professores que fizerem a 

adesão para participar dos encontros receberão instruções sobre o 

acesso). 

Data dos encontros: Segunda-feira, das 17 às 18 horas.  

Data do primeiro encontro: 31 de agosto 

Os interessados podem fazer a adesão para participar do grupo de 

estudos via formulário disponível em 

https://forms.gle/QLLatx3i8Ju53eYW6 

Data para envio do formulário: até 23/08/2020.  

Ao acessar o formulário, o interessado deverá preencher o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, registrando o seu ACEITE em 

participar da pesquisa. Em seguida, serão requisitados alguns dados 

sobre seu contexto de trabalho atual e, por fim, a redação de um 

pequeno relato sobre sua prática.  

Os participantes não terão nenhum custo ao aceitar participar do 

grupo de pesquisa.  

Por fim, informamos que não está prevista Evolução Funcional aos 

participantes.  

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a PCNP 

responsável pelo Inova, Joyce 

(joyceariozo@professor.educacao.sp.gov.br) ou a PCNP de Língua 

Portuguesa, Rosane (rosanep@professor.educacao.sp.gov.br). 

 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De acordo,  

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 
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