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ACONTECE NA DIRETORIA
1. ENCONTRO COM AS REDES MUNICIPAIS
Aconteceu no dia 12 de março o Encontro com as Redes Municipais. O encontro foi realizado através da plataforma Teams com o objetivo de promover a formação dos gestores e diretores
dos municípios parceiros no uso da plataforma Centro de Mídias como forma de apoiar e subsidiar o ensino remoto e híbrido.
No encontro foram exploradas as plataformas Secretaria Escolar Digital (SED) e Centro de
Mídias de São Paulo (CMSP), pois há uma interdependência de lançamento de dados na SED
para uma migração de dados para o CMSP.

Participantes do Encontro com as Redes Municipais

Sobre a SED também foi abordada a relevante necessidade de registrar as ocorrências de
casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no sistema SIMED, conforme Decreto Estadual nº
65.384/2020 e Resolução SEDUC nº 11/2021. Pois o sistema SIMED está inserido na Secretaria
Escolar Digital.

Na imagem, Dirigente Regional Irmes, José Henrique (Junqueirópolis), Osmarina, Sandra Souza,
Mauricia, Osvaldo José (Adamantina), Aparecida dos Santos Saraiva e EMEF Carmem Nápoli de Castro.
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As funcionalidades do CMSP, formas de acesso e login foram demostrados aos participantes, permitindo vislumbrar a plataforma como recurso importante e complementar para a elaboração e acompanhamento das aulas, seja pelas apresentadas no canal do Centro de Mídias, seja
na utilização da plataforma para interação e transmissão de aulas pelos professores da rede municipal aos seus alunos da turma.

Texto do Título

Participantes do Encontro com as Redes Municipais
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2. PRINCIPIA - PROJETO ROBÔS NA ESCOLA
O I Workshop de Robótica, promovido pela UNIFAI em parceria com o Município de Adamantina e diversas Diretorias Regionais de Ensino, sob a coordenação da Regional de Adamantina, contou com a participação do Prof. Dr. Eduardo do Valle Simões e do grupo de pesquisa, do
qual é coordenador, na USP de São Carlos.
O encontro teve como principal objetivo apresentar um convite aos oficineiros para participar
do desenvolvimento do Projeto Educativo de Robótica intitulado "Principia" (principia.icmc.usp.br).
Os professores da rede estadual são motivados a desenvolver, nas escolas em que atuam, protótipos de robótica e, para isso, contarão com o suporte do grupo de pesquisa.

Texto do Título

Tivemos a participação de professores de Tecnologia e Proatec (Professores de Apoio à
Tecnologia) que gostaram muito das propostas apresentadas, relatando que foi uma formação
bem pedagógica, promovendo o despertar de ideias até então desconhecidas sobre o tema.
Durante o evento, foram apresentadas algumas ideias de projetos de robótica, envolvendo o Arduino e aguçando a curiosidade de nossos professores na construção de robôs com os alunos.
No entanto preveem a necessidade de apoio de outros atores na execução das tarefas de montagem. Uma constante entre os professores que participaram do encontro foi ainda o interesse de
aplicar, saber mais sobre os recursos utilizados e onde adquiri-los.
Houve momento para discussão e sanar dúvidas. O encontro terminou com o convite para a
continuidade do desenvolvimento do projeto, o que irá ocorrer no II Workshop de Robótica.

Assista a reportagem na íntegra
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EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO
1. CONVIVA E PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO

Visualizar

Visualizar
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NÚCLEO PEDAGÓGICO
1. I WORKSHOP DE ROBÓTICA
No dia 15 de março, no período da tarde, ocorreu I Workshop de Robótica através da plataforma Meet. O workshop é parte integrante do programa "UniFAI & Escolas - Motivando e Educando" que foi firmado em parceria com as DERs de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Assis,
Birigui, Jales, Marília, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã.
O workshop foi ministrado pelo pelo Prof. Dr. Eduardo do Valle Simões, coordenador do
Grupo de Extensão Principia. Auxiliando o professor estiveram presentes Breno Cunha Queiroz,
Francisco de Freitas Pedrosa, Guilherme Augusto Bileki, Ravila Vilela Pieri, Ricardo Alves de Araujo, Tiago Esperanca Triques e Vinícius Fernández Baca dos Santos, todos participantes do
“Principia - Robôs na Escola" - projeto de alunos e docentes do Instituto de Ciências Matemáticas
de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP). O projeto contribui com um significativo impacto social nas escolas em que atua, contribuindo na construção da visão das crianças
sobre a ciência por meio da robótica.
Participaram do evento mais de 200 professores de Educação Básica das redes pública e
privada de ensino participaram do evento on-line.

Workshop de Robótica - print da tela do evento pelo PCNP José Antonio Godoy - DER Adamantina

Segundo o PCNP José Rubens da DER de Tupã:
“O encontro foi muito bom. O professor da USP bem humilde e didático, focou várias câmeras no laboratório pelo Google meet e foi mão na massa com os estudantes dele que faz estágio
nas escolas. Alguns professores solicitaram sugestões para eletivas. Participaram ao vivo, no
chat. Mesmo com o recesso nas escolas estaduais eles entraram e participaram. Agora estão fazendo um grupo grande no whats para trocar experiências para usarem em sala de aula.”
"Gostaria de agradecer a todos da UniFAI que organizaram o I Workshop de Robótica do
Programa 'UniFAI & Escolas' e também a todos os professores das escolas que se inscreveram e
participaram. É uma forma muito didática e motivadora de se ensinar e aprender robótica, princi-7-
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palmente num contexto no qual vivemos, em que a informática e o desenvolvimento das tecnologias estão intimamente interligadas ao trabalho e às relações sociais das pessoas", declarou o
reitor da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva. Um novo encontro virtual foi marcado para o dia
12 de abril.

Texto do Título

Apresentação do Prof. Dr. Eduardo do Valle Simões durante o workshop

O workshop apresentou os equipamentos robóticos e suas ferramentas de software para a
programação lúdica de algoritmos de controle de movimentação dos robôs. O objetivo do evento
foi apresentar as possibilidades de utilização desses robôs em sala de aula como ferramenta de
ensino para motivar e capturar a curiosidade dos alunos para que possam manipular e se familiarizar com tecnologias robóticas de ponta, trazendo-as para a realidade dos alunos.
Houve a construção de robôs de baixo custo utilizando o microcontrolador Arduino e materiais reutilizados que podem ser encontrados facilmente. "Esse primeiro workshop foi maravilhoso e
já estamos pensando em marcar um próximo, quem sabe com os robôs já prontos, para serem
usados na gamificação ou como sensores de verificação da umidade do solo, por exemplo. São
várias ideias. É ilimitado. Vai depender da nossa imaginação e da técnica a ser usada. Quero
agradecer ao professor Simões e à sua equipe por essa disponibilidade. Nós tivemos um pico de
209 participantes e isso me deixou muito feliz porque mostrou que o trabalho está sendo valorizado pelos dirigentes de ensino", completou o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
da UniFAI, Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira.
Para o PCNP da DER de Mirante de Paranapanema, “o I workshop de Robótica, teve a participação de professores de Tecnologia e Proatec que gostaram muito das propostas sugeridas,
inclusive disseram que foi uma formação bem pedagógica e que promoveu o despertar de ideias
para professores que até então não conheciam nada sobre o tema.”
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Texto do Título

O professor e seus assistentes utilizaram três câmeras diferentes para uma melhor explicação e
visualização pelos participantes.

Para assistir a gravação do I Workshop o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) disponibilizou os links de acesso à gravação do evento.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=NO65XY2hsPk
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=1NJt_PJfG_g
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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA
1. APM’S COM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INABILITADA
De acordo com a Decreto nº 65.565, de 12 de março de 2021, que alterou o Decreto nº
65.298, de 18 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Estatuto Padrão das Associações de
Pais e Mestres - APMs, a realização de Assembleia Geral para adoção do Estatuto Padrão teve
seu prazo adiado e deverá ser realizada até 18 de julho de 2021.
Nesse sentido, as APMs estão aptas a receberem recursos, mesmo sem terem realizado
Assembleia Geral, até 18 de julho de 2021, ocorre que devido a ajustes no sistema do Banco do
Brasil, para alteração do referido prazo do decreto, a movimentação de algumas APMs foi inabilitada.
Portanto, solicitamos que caso possuam APMs com a movimentação bancária inabilitada, e
que necessitem realizar transações bancárias urgentes, preencham a planilha enviada por e-mail
para a escola, para tratativas da Seduc com o Banco do Brasil para solução do caso.

SUBSECRETARIA/COFI
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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

2. DICAS IMPORTANTES DO CAF

Texto do Título

Visualizar
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CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
1. NOVA DATA LIMITE PARA INSERÇÃO DE NOVOS ALUNOS NAS
TURMAS DO NOVOTEC

Informamos que a data limite para inserção de novos alunos nas turmas do Novotec é
20/04/2021.
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
1. ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO NAS UNIDADES ESCOLARES NO PERÍODO DE 15 A 28 DE MARÇO
Transmitindo da CGRH:
Vimos, através desta, orientar o quanto segue, de acordo com o decreto 65.565/2021, Res. SEDUC 36/2021 e Comunicado Externo Subsecretaria 304, de 12/03/2021:



Funcionamento das Escolas: 7h às 18h, para o caso de recebimento de materiais;



Atendimento ao público/alunos: das 10h às 16h, apenas com agendamento;



Comparecimento de estudantes para alimentação escolar, entrega de chips e materiais didáticos;



Registro de ponto: Horário Homologado.



Caso o horário homologado não esteja compreendido no período das 7h às 18h, registrar vide
verso e anotar o Horário trabalhado e de acordo com o decreto 65.565//2021, Res. SEDUC
36/2021 e Comunicado Externo Subsecretaria 304, de 12/03/2021;



Caso ainda haja necessidade de cumprimento do horário em período que excede às 18 horas,
por conta de acúmulo ou outro emprego: anotar o horário e teletrabalho de acordo com Res.
SEDUC 36/2021 e Comunicado Externo Subsecretaria 304, de 12/03/2021;



Presencialmente na escola apenas quem estiver em trabalho presencial ou na escala



de revezamento organizada pelo diretor/responsável;



Todos do grupo de risco, em teletrabalho ou não: nesse período estarão em



RECESSO. Registrar no livro ponto: Recesso Escolar de acordo com a Resolução SEDUC



36/2021 e Comunicado Externo Subsecretaria 304, de 12/03/2021;



QAE e QSE: todos em recesso. Só deverão trabalhar os que forem convocados pelo



Diretor, caso necessário para o atendimento;



PC: RECESSO. Só trabalha agora se for convocado pelo Diretor, caso necessário para o atendimento;



Deverão estar presencialmente nas UEs: diretor, vice-diretor e GOE. Circular nº 053/2021 –
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Boletim de 16/03/2021



Caso a escola tenha mais de um vice-diretor, organizar para que um fique em recesso agora;



O diretor deve pensar a organização para garantir todas as demandas da unidade escolar, Diretoria de Ensino e SEDUC e os protocolos de saúde para esse momento de maior restrição.
Além disso, pensar a escola para que quando retornarmos não haja falta de servidores;



O Supervisor de Ensino poderá estar presencialmente nas suas escolas, caso haja demanda
que necessite do trabalho presencial;



A unidade escolar deverá registrar diariamente na Secretaria de Educação Digital – SED quais
estudantes estiveram na unidade escolar e por conta de quais serviços eles a frequentaram.
Um tutorial sobre como preencher este sistema será enviado.

É o que nos cumpre orientar no momento.
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ENVIO DE MATÉRIAS
Prezado(a) leitor(a),
Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail.
As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da imagem juntamente com as fotos.
As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail
deada@educacao.sp.gov.br.
O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

