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A equipe do NOVOTEC INTEGRADO gostaria da participação de pelo menos 

4 professores da sua DE, das áreas de física, química, matemática 

e biologia que dão aulas 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 é para promover um projeto de nivelamento com os 

alunos do Novotec Integrado, visto que estamos falando de jovens que irão 

cursar o ensino médio integrado ao ensino técnico sem realizar um 

processo de vestibulinho, e que sofreram perdas pedagógicas devido às 

aulas remotas por causa da pandemia.  

A formação é de curta duração, somente 10hs, e os diretores das EEs com o 

Novotec receberão um e-mail para realizar a inscrição dos educadores da sua 

escola, e contamos com o seu apoio nesse processo, garantindo que os 

educadores da sua UE participem da formação e que os estudantes sejam 

beneficiados com um projeto bem bacana. 
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Disponibilizamos 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; 

  

● Entrevista do Aluno: 

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

escola  do ensino técnico deverá responder esta entrevista; 

  

 

https://wf.stembrasil.org/questionario_diretor.php?id=6389
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● Entrevista do Diretor 

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

da  escola deverá responder este questionário.  

 

 

"Lembrando que, todos os dados são para utilização da avaliação e 

métrica do programa, nenhum dos dados coletados serão divulgados."  

 

 

Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar o PCNP 

Willians responsável pelo STEM na Diretoria de Ensino, por meio do endereço 

eletrônico: williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou pelo telefone: 2209-9858 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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