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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA TODA A COMUNIDADE ESCOLAR.
Prezada Equipe,
Esquenta Expo Movimento Inova promove programação especial para toda a comunidade
escolar da rede pública estadual paulista. Em 13 de julho (uma terça-feira, das 7h30 às 20h, a
Secretaria de Estado da Educação (Seduc-SP), com o apoio de uma grande rede de parceiros,
reúne convidados e promove debates e oficinas para evidenciar o protagonismo juvenil, além de
incentivar a criação, compartilhamento de ideias e soluções voltadas para a melhoria da rotina
escolar e de toda a rede.
Voltado para estudantes do ensino fundamental (Anos Finais – do 6° ao 9°ano), ensino médio e
EJA (Educação para Jovens e Adultos), além de professores, coordenadores, diretores e equipes
das 91 diretorias regionais e órgãos centrais, o evento destaca as vivências práticas
proporcionadas pelo Inova Educação, através dos componentes curriculares Projeto de
Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação.
No total, serão 25h de atividades e muito conteúdo transmitidos via todos os canais do Centro de
Mídias São Paulo (CMSP) e TV Educação, como detalha o secretário da Educação do Estado,
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Rossieli Soares. “Serão duas programações simultâneas. Uma para atender professores e
estudantes, que irá contemplar os Anos Iniciais, Anos Finais, ensino Médio e EJA, e outra focada
nos desafios das 91 Diretorias de Ensino (DEs) espalhadas pelo Estado e o trio gestor das unidades
escolares”, revela. A iniciativa deste ano, porém, também passa a contemplar os Anos Iniciais (4°
e 5° anos).
A coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo (CIEBP), Debora
Garofalo ratifica o propósito de reconhecer e valorizar boas práticas da nossa rede. “O Movimento
Inova se mantém em franca expansão e, para este ano, o evento passa a se chamar Expo
Movimento Inova, mas com os mesmos objetivos. Este é um esquenta para o evento de dezembro,
que será no formato híbrido para um grande número de pessoas. O objetivo novamente será
democratizar o acesso à tecnologia e inovação”, comenta.
Site: Link da Programação Esquenta – Expo Movimento Inova – 2021
Premiação de 2020 (evento de dezembro): Link vencedores 2020

Contamos com a participação de todos!!
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