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Prezados Diretores e Professores Coordenadores (EFAF e EM 

– Regular e PEI), 
 

No último dia 18/11, foi inaugurado o primeiro Centro de 
Inovação da Educação Básica (CIEBP), localizado a 300 metros de 

distância da escola de formação dos profissionais da Educação Básica, 
EFAPE, localizado na unidade escolar estadual Zuleika de Barros 

Martins Ferreira, na Pompéia, Zona Oeste e atenderá toda a rede 
estadual de São Paulo. 

  
No CIEBP os estudantes e professores poderão idealizar projetos 

e receber mentoria no hub de inovação, trabalhar com cultura maker, 
programação e robótica; ou ainda, utilizar a modelagem 3D e a 

fabricação digital para fazer protótipos. O espaço conta com 07 

salas totalmente voltadas a inovação. 
  

O espaço oferece trilhas formativas (anexo) em que professores 
e estudantes poderão optar por realizá-las. Além, também de poder 

agendar mentorias e conhecer o local para idealizar o seu projeto, em 
que visitas poderão ser agendadas dentro das aulas regulares e ou 

ainda em contraturno escolar.  
  

Agendamento 
  

As visitas ao CIEBP deverão ser agendadas por e-
mail centrodeinovacão@educacao.sp.gov.br e ou ainda 

pelo whatsApp 11 97544-5056, informando a trilha, durante o 
horário das 8:30 as 17:30 e quantidade de pessoas. (Neste momento 

de pandemia, estão sendo agendadas 06 pessoas por sala, sendo que 

o espaço conta com 07 salas).  
  As visitas ainda poderão ser planejadas com outras visitas 

culturais a cidade de São Paulo e ainda poderão ser conhecido os 
estúdios do Centro de Mídias.  

Para conhecer mais sobre o espaço 
acesse https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/. 

https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/downloads/documentos/ciebp-trilhas-formativas.pdf
mailto:centrodeinovac%C3%A3o@educacao.sp.gov.br
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/


 Contamos com a ajuda de vocês para incentivarem seus 

professores a conhecerem e usarem esse espaço que pertence a todos! 
 

 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 
 

  De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


