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Prezado(a),

No último dia 18/11, foi inaugurado o primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP), 
sediado na Escola Estadual Zuleika de Barros Martins Ferreira, na Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, e 
que está localizado a 300 metros de distância da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissio-
nais da Educação de São Paulo (EFAPE). 

O que é o CIEBP?
Com capacidade para atender diariamente 1200 servidores e alunos de toda a rede estadual de São 
Paulo, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) é um espaço que busca potencializar 
a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de métodos, práticas e tecnologias para 
atender aos desafios da Educação pública contemporânea. Neste espaço, estudantes e professores po-
derão idealizar projetos, vivenciar novas metodologias, acessar novas tecnologias e participar de ativi-
dades junto a startups de educação em um hub de inovação.

Entre muitas possibilidades, cultura maker, programação, robótica, educação midiática, modelagem 
3D e fabricação digital são exemplos de experiências, que poderão ser desenvolvidas no contexto de 
práticas educacionais inovadoras.

Contando com sete espaços, este ambiente oferece trilhas formativas em que professores e estudan-
tes poderão optar por realizá-las. Mentorias e visitação para conhecer o local para idealizar ou aprimo-
rar projetos também podem ser agendadas. 

Como realizar o agendamento?
As visitas poderão ser agendadas dentro do horário das aulas regulares e ou ainda em contraturno 
escolar. Bem como gestores das diretorias de ensino também poderão agendar visita para conhecer o 
local e participarem das trilhas formativas.

Para efetuar o agendamento, encaminhe a sua solicitação para o e-mail centrodeinovacão@educacao.
sp.gov.br ou pelo WhatsApp (11) 97544-5056, durante o horário das 8h30 às 17h30.

Estas visitas poderão ser planejadas como parte de atividades culturais na cidade de São Paulo e ainda 
serem conhecidos, na ocasião, os estúdios do Centro de Mídias de São Paulo.

Faça já o seu agendamento e venha potencializar os seus projetos neste espaço de inovação que é de 
todos!

Para saber mais sobre o Programa, acesse aqui .

Atenciosamente,

CIEBP e EFAPE

Centro de Inovação da Educação 
Básica Paulista

Atenção! Para efetuar a solicitação, é necessário informar a trilha formativa de interesse e a quantida-
de de participantes. Consulte aqui as trilhas formativas.

https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/downloads/documentos/ciebp-trilhas-formativas.pdf
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