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Importante! Informem os dias, desde que sejam aqueles úteis no mês de janeiro, e o período 
(manhã ou tarde) em que desejam ir.  

Prezados(as), 

Pedimos a gentileza de reforçarem a divulgação a rede Estadual sobre a Trilha Formativa de Inovação, 
que será ofertada, de maneira optativa,durante todo o mês de Janeiro aos Professores e aos Gestores. 

Como é a Trilha Formativa? 
Duração da trilha: 3 horas 

Número de pessoas por trilha: 60 pessoas, num total por dia de 120 pessoas

Total de vagas: 2400 pessoas 

Horário disponível: das 9h às 12h e ou das 14h às 17h (de segunda a sexta-feira). 

Será disponibilizado um atestado de participação. 

A trilha será realizada na modalidade presencial, por permitir experimentações e vivencias no eixo do 
pensamento computacional e do empreendedorismo e metodologias ativas, mas respeitando o distan-
ciamento social e o protocolo de saúde. 

Para conhecer mais sobre a trilha e o que será oferecido, acessem aqui. 

Como temos uma limitação de vagas, é indicado que, havendo o interesse, o evento seja realizado até 
o dia 30/12/2020.

Quem poderá participar?
Exclusivamente os Gestores e os Professores da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo.

Onde acontecerá?
No Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo (CIEBP), sediado na Escola Estadual Zuleika 
de Barros Martins Ferreira, na Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, localizado a 300 metros de distância 
da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de São Paulo (EFAPE). 

Como realizar o agendamento?
Por meio de  agendamento prévio, por e-mail ou WhatsApp.

E-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br

WhatsApp: (11) 97544-5056

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

Para saberem mais sobre o Programa, acessem aqui.

Atenciosamente,

COPED e EFAPE

Divulgação sobre a Trilha de Inovação

https://drive.google.com/file/d/1ejjpq-74ik2PZD8QnypySdQHe2kAHBvI/view?usp=sharing
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