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COMUNICADO 

 
 Senhores Gestores:  

A equipe do NOVOTEC INTEGRADO gostaria de garantir a 

participação de 4 professores das unidades escolares citadas, das áreas de 

física, química, matemática e biologia, que lecionam nas turmas do Novotec 

Integrado, na formação promovida pela Educando sobre STEM, instituição 

parceira que respondeu ao Edital de Procedimento de Manifestação de 

Interesse da Iniciativa Privada para Doação ao Poder Público junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

A parceria com a Educando busca promover um projeto de 

nivelamento com os alunos do Novotec Integrado, visto que estamos 
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falando de jovens que irão cursar o Ensino Médio integrado ao Ensino 

Técnico sem realizar um processo de seletivo, e que sofreram perdas 

pedagógicas devido às aulas remotas por causa da pandemia. A formação 

é de curta duração (somente 10h) e contamos com o seu apoio nesse 

processo, garantindo que os educadores das unidades escolares participem 

da formação e que os estudantes sejam beneficiados com um projeto 

bacana. 

Disponibilizamos os links abaixo para fins de avaliar a eficiência e 

aplicação do programa STEM BRASIL na Escola. Esta ação visa a conclusão 

de uma visita inicial a distância ajustada para coleta de dados, conforme 

acordado em contrato. Contamos com seu apoio e colaboração para 

realizarmos a formalização do projeto. 

• Questionário do Professor 

https://wf.stembrasil.org/questionario_professor.php?id=6389, cada 

professor da escola da área de STEM (Física, Química, Matemática e 

Biologia) deverá responder este questionário; 

 

• Questionário do Aluno 

https://wf.stembrasil.org/questionario_aluno.php?id=6389, cada aluno da 

escola do ensino técnico deverá responder este questionário; 

 

• Questionário do Diretor 

https://wf.stembrasil.org/questionario_diretor.php?id=6389, o diretor da 

escola deverá responder este questionário; 

 

• Entrevista do Professor 

https://wf.stembrasil.org/entrevista_professor.php?id=6389, cada 

professor da escola da área de STEM (Física, Química, Matemática e 

Biologia) deverá responder esta entrevista; 

 

https://wf.stembrasil.org/questionario_professor.php?id=6389
https://wf.stembrasil.org/questionario_aluno.php?id=6389
https://wf.stembrasil.org/questionario_diretor.php?id=6389
https://wf.stembrasil.org/entrevista_professor.php?id=6389
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• Entrevista do Aluno 

https://wf.stembrasil.org/entrevista_aluno.php?id=6389, cada aluno da 

escola do ensino técnico deverá responder esta entrevista; 

• Entrevista do Diretor 

https://wf.stembrasil.org/entrevista_diretor.php?id=6389, o diretor da 

escola deverá responder este questionário. 

Lembramos que todos os dados são para utilização da avaliação 

e métrica do programa - nenhum dos dados coletados serão divulgados. 
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De acordo: 

 

HAROLDO RAMOS TEIXEIRA 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
 GABINETE DO DIRIGENTE    

https://wf.stembrasil.org/entrevista_aluno.php?id=6389
https://wf.stembrasil.org/entrevista_diretor.php?id=6389

