GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NIT
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 268/2021
Data: 29/04/2021
Assunto: Aquisição de Kits de Robótica Via PDDE e Espaços de Inovação (Maker)
A fim de colaborar com o trabalho pedagógico das unidades escolares e
compreender as dificuldades da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, pedimos
para as escolas e seus respectivos Diretores, responderem algumas questões
referentes a aquisição do kit de robótica (via PDDE SP) e a transformação dos
espaços do Acesso em Espaços de Inovação e em caso de não ter sido realizado,
gostaríamos de compreender as dificuldades para não impactar o trabalho
pedagógico e mitigar o uso das tecnologias compreendida de forma transversal pelo
Currículo Paulista e pelo componente de Tecnologia e Inovação.
As demais perguntas, refere-se ao trabalho dentro do eixo do pensamento
computacional para compreendermos e apoiar o que está sendo desenvolvido nas
unidades escolares e servirão também para aperfeiçoamento do Dia D do Movimento
Inova a ser realizado no dia 13/07/2021 via Centro de Mídias de SP e do Movimento
Inova/2021 a ser realizado em dezembro/2021.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Pedimos que o preenchimento ocorra impreterivelmente, até terça-feira 04/05/2021,
às 12h e ressaltamos que ele é rápido para otimizar o tempo dos gestores e não
atrapalhar o fluxo das unidades escolares.
Aproveitamos este momento para reforçar as ações do Centro de Inovação da
Educação Básica de São Paulo (CIEBP), que atua tanto no formato presencial,
respeitando todos os protocolos de saúde e de distanciamento social, através de
agendamento, como pelo Centro de Mídias de São Paulo, com programas as terças
as 13h Mão na Massa no CIEBP e a trilha de Educação Antirracista que ocorre as
últimas segundas-feiras as 13h. Este espaço é de todos e merecem ser ocupado por
nossos gestores, professores e estudantes.
Dúvidas referente ao uso pedagógico: Marina e Patrícia
Equipamentos com o NIT: André e Clayton
Documento Orientador
Link da Live Realizada

CLIQUE AQUI PARA PREENCHER O FORMULÁRIO

Responsável:
Clayton Aparecido dos Santos
Diretor Técnico I - NIT
De acordo:
Nara Macluf Grisotto Costa
Diretor Técnico II - CIE
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