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CIRCULAR Nº 27 de 02/09/2020  

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIA DO AGITA GALERA – REALIZAÇÃO DIA 04/09/2020 

A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 
Caetano do Sul (CELAFISCS), informa que realizará o Agita Galera virtual – Dia da 
Comunidade Ativa, com o tema: “Quarentena Sim, Sedentarismo não!”. O evento 
remoto será realizado nesta sexta-feira dia 04/09/2020.  

A proposta básica do projeto, desenvolvido pelos mesmos parceiros há 23 
(vinte e três) anos, está apoiada na filosofia que defende a garantia de melhor 
qualidade de vida por meio da prática diária de 60 minutos (consecutivos ou 
acumulados) de atividades físicas.  

Nesse momento de pandemia não será diferente! Serão realizadas por 
alunos e professores, atividades físicas diferenciadas, de dentro de suas casas, 
atividades previstas no Currículo de Educação Física do Estado de São Paulo, 
acompanhadas de propostas de reflexão sobre a importância das atividades 
corporais e motoras para a promoção e manutenção da saúde física e mental de 
toda a comunidade escolar. Trata-se de um dia de celebração, sensibilização e 
valorização das atividades comumente realizadas pelos alunos durante as aulas 
de Educação Física.  

As escolas e famílias dos alunos interessadas devem acessar o link 
http://portalagita.org.br/pt/agita-sp/agita-galera/apresentacao.html, para 
obterem todas as informações necessárias e mais uma diversidade de materiais 
que podem servir para desenvolver as atividades para o Agita Galera.  No mesmo 
link as escolas podem registrar seus eventos, e fazer parte da maior rede 
educativa de promoção da atividade física em ambiente escolar das Américas. 

As atividades realizadas devem ser enviadas para o PCNP Bruno Azevedo no 
e-mail bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br 

 
 

http://portalagita.org.br/pt/agita-sp/agita-galera/apresentacao.html
mailto:bruno.azevedo@educacao.sp.gov.br
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO FEBRACE – 19ª FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E 
ENGENHARIA – INSCRIÇÕES ATÉ 30/11/2020 

Você tem ideias criativas e quer impactar o mundo? Inscrições abertas para 
a FEBRACE 2021 até 30 de novembro! 

Veja como participar em: febrace.org.br/como-participar 
Podem participar estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do ensino 

fundamental, no ensino médio ou técnico de instituições públicas e privadas de 
todo o Brasil. Os estudantes têm que ter no máximo 20 anos. Podem realizar 
projetos individuais, ou em grupos de até 3 pessoas, com a participação 
obrigatória de um professor orientador. 

Os projetos submetidos devem enquadrar-se nas áreas das Ciências 
(Exatas, da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e 
Engenharias. Em caso de dúvidas: rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br 
 
INSCRIÇÕES PARA HACKATON E MOSTRA DE ROBÓTICA E COMPUTAÇÃO 
CRIATIVA – PRORROGADAS ATÉ 08/09/2020 

Informamos que foram prorrogadas para o dia 08/09/2020 as inscrições 
para o Hackathon e a Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa, que 
acontecerão no Movimento Inova nos dias 22 e 23 de outubro, em formato on-
line. Essa é uma ótima chance para ter sua escola reconhecida e valorizada! 
Convidamos todos a lerem os editais, nos links mencionados abaixo, e 
lembramos, novamente, que as inscrições da primeira fase, realizadas pelas 
Unidades Escolares, estão com nova data e vão até o dia 08/09/2020. 
Link dos editais:  
•Hackathon: 
https://drive.google.com/file/d/10n6Ygt84_Vb2EjCka6hHsWzpxRyjF3JI/view 
• Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa 
https://drive.google.com/file/d/1HfhEWTXAzs5krWvIuf62-f2bgKTdp0Uu/view 
 
OLIMPÍADA DE INGLÊS 2020 – INSCRIÇÕES DE 1º A 31/10/2020  

A Olimpíada de In   s   um concurso cu tura  com o  etivo de incentivar o 
aprendizado de Inglês no Brasil. Além de oferecer premiação para estudantes e 
professores, a Olimpíada é desenvolvida totalmente no WhatsApp e conta com 
conteúdo alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

O evento destina-se a estudantes matriculados no Ensino Fundamental 
Anos Finais e no Ensino Médio e ocorrerá no período de 1º a 31 de outubro de 
2020.  

O evento é organizado pela ChatClass, em parceria com a Embaixada 
Americana em Brasília, por meio do Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO).  

É possíve  o ter acesso ao kit de divu  ação da “O impíada de In   s 2020” 
no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1XFACX_6hiR0WniPXlHcQrtSzinqWZG5Z 

mailto:rodrigo.lima02@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/10n6Ygt84_Vb2EjCka6hHsWzpxRyjF3JI/view
https://drive.google.com/file/d/1HfhEWTXAzs5krWvIuf62-f2bgKTdp0Uu/view
https://drive.google.com/drive/folders/1XFACX_6hiR0WniPXlHcQrtSzinqWZG5Z
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FÍSICA DE FRONTEIRA ONLINE - ICTP-SAIFR – CURSOS ONLINE PARA O MÊS DE 
SETEMBRO 

O ICTP-SAIFR tem oferecido cursos online gratuitos sobre Física Moderna 
para professores de Ensino Médio aplicar em suas aulas virtuais.  

Estão abertas as inscrições para a programação de setembro do “Física de 
Fronteira Online”, atividade organizada pelo ICTP-SAIFR, centro de pesquisa em 
Física Teórica vinculado ao IFT-UNESP. São encontros virtuais voltados para 
professores de Ensino Médio, com o objetivo de compartilhar técnicas e 
estratégias para inclusão de tópicos de Física Moderna e Contemporânea em 
aulas a distância.  

A abertura dos encontros acontecerá na quarta-feira, dia 2 de setembro, às 
19 horas, com uma sessão especial de "Pergunte ao Físico", com o Prof. Martin 
Makler, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).  

Assim como nas edições anteriores, os encontros do Física de Fronteira 
Online terão duração de uma hora e meia e acontecerão duas vezes por semana, 
às quartas e sextas, com duas opções de horários: às 15 ou às 19 horas. 

Você pode acessar a programação completa dessas atividades em: 
outreach.ictp-saifr.org/  

Os encontros serão realizados pela plataforma Zoom. A participação é 
gratuita, porém com vagas limitadas. Para realizar a inscrição e ter mais 
informações, incluindo a programação completa para o mês de setembro, acesse 
a página https://www.ictp-saifr.org/salavirtual . 
 
FESTIVAL AFRO MINUTO – FLINK SAMPA 2020 – MILTON SANTOS” – 
INSCRIÇÕES ATÉ 31/09/2020 

Este ano vivenciamos uma onda de protestos contra o racismo, 
evidenciando a necessidade de ampliarmos os debates e reflexões sobre as 
desigualdades raciais ainda manifestadas, a fim de combater todas as formas 
de discriminação. 

Com esse propósito, a Faculdade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras, 
em parceria com a SEDUC, por meio da Coordenadoria 
Pedagógica/Departamento de Modalidades Educacionais/Centro de Inclusão 
Educacional e da Escola de Formação dos Profissionais da Educação/CRE Mario 
Covas, promovem o Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2020 com o Tema: 
Vida e o ras de “MILTON SANTOS” 
Objetivo: Promover o reconhecimento, a valorização e o respeito à 
diversidade étnico-racial brasileira e à cultura afro-brasileira e africana, 
aprofundando as conversas sobre a questão do protagonismo negro, de 
maneira participativa. 
A quem se destina: Todos os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
Anos Finais e alunos do Ensino Médio, regulares ou integral, bem como 
atendimento e modalidades educacionais: Educação de Jovens e Adultos – EJA 

https://www.ictp-saifr.org/salavirtual
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e CEEJA, classes prisionais, classes hospitalares, comunidades assentamento, 
quilombolas e indígenas e Fundação Casa. 
Período de Inscrições: Até 30/09/2020 
Como participar: produzindo vídeos de no mínimo um e no máximo três 
minutos, que dialoguem com o tema de Igualdade Racial, tendo como 
referência as trajetórias, experiências literárias e acadêmicas do paulista 
Milton Santos. 

Cada unidade escolar formará uma comissão multidisciplinar de 
professores para realizar a seleção de até um vídeo em cada uma das 
categorias: Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, 
Ensino Médio e EJA, que deverá encaminhá-lo para o Núcleo Pedagógico no e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br  até o dia 30/09. 

Alunos e professores vencedores do Concurso ganharão certificado de 
participação e livros de literatura afro-brasileira. A premiação será feita 
durante a Flink Sampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, 
que acontecerá entre os dias 16 e 19 de novembro, no campus da Faculdade 
Zumbi dos Palmares. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com a PCNP Viviane no e-mail: 
viviane.modesto@educacao.sp.gov.br 
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição e Autorização do representante 
legal. 
CLIQUE AQUI para acessar as Orientações Curriculares.  
CLIQUE AQUI para acessar Regulamento do Festival Afrominuto. 
CLIQUE AQUI  para acessar Tutoria de su sídio “Como  ravar um Vídeo”    
CLIQUE AQUI  para acessar Folder Flink Sampa 2020. 
Material de apoio no link: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180 
Vídeo FLINK Sampa 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=HzyiJjDHdpU&feature=youtu.be 
Site Milton Santos: http://miltonsantos.com.br/site/ 
 

FORMAÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO – 3ª EDIÇÃO/2020 – 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE 27/07 A 13/10/2020 

Estão abertas as inscrições para a 3ª Edição/2020 dos três cursos da 
Formação Básica do Programa Inova Educação: 

 Formação Básica: Eletivas – 3ª Edição/2020; 
 Formação Básica: Projeto de Vida – 3ª Edição/2020; 
 Formação Básica: Tecnologia – 3ª Edição/2020. 

As inscrições deverão ser realizadas por adesão; portanto, caberá a cada 
profissional interessado(a) e público-alvo da ação se inscrever. Você poderá 
participar de mais de um curso, caso houver o desejo de lecionar em mais de um 
componente curricular. 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:viviane.modesto@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/1-flink-sampa-2020-ficha-de-inscrio-e-autorizao-de-representante-legal-anexo-i-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/2-flink-sampa-2020-orientaes-curriculares-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/3-flink-sampa-2020-regulamento-do-festival-afrominuto-cir-26.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/4-subsdio_como-gravar-um-video_tutorial_cir-27.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/09/5-folder-flink-sampa-2020_cir-27.jpeg
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9180
https://www.youtube.com/watch?v=HzyiJjDHdpU&feature=youtu.be
http://miltonsantos.com.br/site/
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Público-alvo: Servidores da SEDUC do Quadro do Magistério (QM) e os Diretores 
de Núcleo Pedagógico, desde que não tiverem sido aprovados em edições 
anteriores do mesmo curso. 
Realização do(s) curso(s): O início do(s) curso(s) seguirá o cronograma de acordo 
com a data em que a sua inscrição for efetivada. 

No site do programa Inova Educação 
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020 /  você terá acesso ao 
Regulamento (único aos três cursos), com o cronograma completo e demais 
informações. As atividades deverão ser realizadas inteiramente à distância no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) e finalizadas até o dia 
18 de novembro de 2020.  
Como realizar a inscrição: Acesse o site do programa Inova Educação e clique no 
formu ário de inscrição de seu interesse. Uti ize nos campos “USUÁRIO” e 
“SENHA” o seu CPF ou a sua senha pessoa   á uti izada anteriormente. As 
inscrições ficarão disponíveis do dia 27 de julho até o dia 13 de outubro de 2020. 

Importante: note que, para cada curso, há um formulário de inscrição 
específico. Assim, caso queira realizar os três cursos, você deverá acessar os três 
formulários. Não há limite de vagas. 

Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da 
Secretaria da Educação, por meio do site da EFAPE 
www.escoladeformacao.sp.gov.br , no cana  “Fa e Conosco”. 
 
 
OUTROS 
VAGA PROFESSOR COORDENADOR 
E.E. PROF. ALFREDO ASHCAR 

A Direção da EE Prof. Alfredo Ashcar estará selecionando Professor 
Coordenador.  

As propostas deverão ser encaminhadas através do e-mail 
e003189a@educacao.sp.gov.br até dia 11/09/2020.  

As entrevistas serão agendadas oportunamente. 
 
 
 

 
Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  
 
 

https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020%20/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
mailto:e003189a@educacao.sp.gov.br

