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Senhores (as) Diretores(as) e Professores(as) 

Coordenadores(as) (EFAF,EM,PEI) e professores do 

componente curricular Tecnologia 

 

A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba continua participando 

do projeto de pesquisa Tecnologias Digitais, sociedade e cultura: 

interfaces educacionais sob a perspectiva dos letramentos que 

integra três instituições: USP/Unicamp e PUC-Campinas.  

No primeiro semestre de 2021, serão cinco encontros on-line dos 

quais participarão professores da rede estadual (Piracicaba e 

Campinas/Leste), a pesquisadora responsável (PUC-Campinas), alunos 

de pós-graduação e professores/pesquisadores convidados. 

Os temas escolhidos para as reuniões deste semestre foram 

solicitados/sugeridos pelos participantes no semestre passado. 

Ressaltamos a relevância da participação dos professores de 

tecnologia, pois entendemos esta oportunidade como uma 

oportunidade de formação. 

Outras informações: 

Público alvo: Professores coordenadores e professores do 

componente curricular Tecnologia (podem continuar os professores 

que já estavam participando do grupo e também interessados a 

começar a participar agora).  

Formato dos encontros: On-line (os professores que fizerem a 

adesão para participar dos encontros receberão instruções sobre o 

acesso). 

Data dos encontros: Segunda-feira, das 17 às 18h30  

Cronograma dos encontros: 



MÊS DIA TEMA RESPONSÁVEL 

 

MARÇO 29 

Informes  
Compartilhando 
experiências com 
tecnologias em 
aula  

Profa. Eliane 
F.  Azzari  
(PUC-Campinas)  
 
Convidada:   
Profa. Anelise 
Soares (Dir. 
Piracicaba)  

 

ABRIL 26 

Trabalhando com 
Scratch  -  dicas e 
possibilidades  

Profa. Walkyria 
Monte Mor (USP)  
Convidada:   
Profa. Helena 
Mendonça (USP) 

 

MAIO 24 

Podcasts  - outras 
possibilidades  

Profa. Juliana 
Doretto  
Convidado:  
Prof. Eduardo 
Vicente - USP  

 

JUNHO 14 

Hipertexto e 
colaboração  

Prof. Petrilson 
Pinheiro 
(Unicamp)  
Convidada:  
Profa. Deise N. U. 
de Morais 
(Unitau/Unicamp)  

 

JULHO 05 Políticas de 
identidade na 
internet  

Prof. Tarcísio 
Torres Silva  

 

Os interessados em participar do grupo de estudos neste semestre 

devem preencher os dois formulários abaixo. Importante! Os 

professores que já estavam participando dos encontros semestre 

passado e os interessados em começar agora devem preenchê-los: 

Formulário 1: disponível em https://forms.gle/gEGD7RsLP9awbrRk9 

Este formulário serve para que a Diretoria de Ensino – Região de 

Piracicaba saiba quem são os professores participantes do grupo. 

 Formulário 2: disponível em https://forms.gle/tu2SxFvMi1vjoysv7 

https://forms.gle/gEGD7RsLP9awbrRk9
https://forms.gle/tu2SxFvMi1vjoysv7


As informações do formulário seguem diretamente para a 

professora Eliane Azzari, da PUC-Campinas, coordenadora do projeto 

de pesquisa. Ao acessar este formulário, o interessado deverá 

preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, registrando 

o seu ACEITE em participar da pesquisa. Em seguida, serão 

requisitados alguns dados sobre seu contexto de trabalho atual e, por 

fim, a redação de um pequeno relato sobre sua prática.  

Data para envio dos formulários: até 22/03/2021.  

Os participantes não terão nenhum custo ao aceitar participar do 

grupo de pesquisa.  

Por fim, informamos que não está prevista Evolução Funcional aos 

participantes.  

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a PCNP 

responsável pelo Inova, Joyce 

(joyceariozo@professor.educacao.sp.gov.br) ou a PCNP de Língua 

Portuguesa, Rosane (rosanep@professor.educacao.sp.gov.br). 

 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De acordo,  
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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