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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 345/2020 

Data:   10/08/2020    

Assunto: MOVIMENTO INOVA – INSCRIÇÕES HACKATHON, MOSTRA 

DE ROBÓTICA E FeCEESP. 
 

  
Prezada Equipe Gestora: 
 
O Movimento Inova, a ser realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2020, em formato on-line, tem 
como objetivo de valorizar práticas docentes e dos estudantes no que se refere à utilização de 
novas tecnologias educacionais, assim como conectá-los  com os demais membros da Rede às  
soluções tecnológicas e ao ecossistema de inovação de São Paulo. Dentre as iniciativas do 
Movimento Inova estão o Hackathon, a Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa e a 
Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP). Em 2019, a experiência de 
realizar as três atividades no Movimento Inova foi bem sucedida, e os grupos finalistas tiveram a 
oportunidade de expor e desenvolver seus projetos durante os dois dias de Movimento Inova, que 
ocorreu no mês de dezembro, em São Paulo.    
 
Este ano, tivemos um gostinho com Dia D do Movimento Inova e agora convidamos vocês a 
inscreverem os projetos para conseguirmos cada vez mais conectar a Rede às novas tecnologias, 
conectando ao projeto de vida. Assim, convidamos a todos(as) a lerem os editais, e aproveitamos 
para lembrar que a primeira fase das inscrições para o Hackathon e para a Mostra Interativa de 
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Robótica e Computação Criativa estão abertas até o dia 31 de agosto! E que as inscrições para a 
FeCEESP podem ser feitas até o final de agosto, conforme as orientações de cada Diretoria de 
Ensino!  
  

 
Link dos editais:  

 
* Hackathon:  https://bit.ly/30uLlmY 
* Mostra de Robótica:  https://bit.ly/3gr2HXo 
 
* Link para acessar o regulamento atualizado da FeCEESP  

 

 

 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini 

PCNP Responsável pelo NPE 
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https://drive.google.com/file/d/1963Ox4wzN64iS_slnSFYekLJuaR7Ab6n/view

