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REDE Nº 083
Prezados,
ASSUNTO 01: DIVULGAÇÃO DO MOVIMENTO ESCOLAS PELO CLIMA
Prezados,
Convidamos as escolas da rede estadual de São Paulo para participarem do Movimento Escolas
pelo Clima, coordenado e idealizado pela Reconectta (negócio social especializado em Educação
para Sustentabilidade), com a parceria do The Climate Reality Project (principal rede
internacional de líderes climáticos, fundada pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Al Gore).
O Movimento Escolas pelo Clima é formado por uma comunidade de escolas que atuam como
protagonistas no enfrentamento às Mudanças Climáticas. O Movimento, lançado em outubro de
2020, já possui mais de 200 escolas signatárias, públicas e particulares, somando mais de
120.000 estudantes e 17.000 educadores de todas as regiões do Brasil e Portugal.
A adesão ao movimento é gratuita e visa oferecer, por meio de uma comunidade de práticas,
inspiração, conexões e visibilidade para instituições de ensino comprometidas com a temática.
O objetivo dos organizadores do movimento é contribuir com a construção de uma comunidade
forte e engajada, orgulhosa de ser parte ativa deste desafio tão urgente, e de atuar como agente
transformador da educação.
Nesse sentido, o projeto acredita no potencial do ensino público, que forma mais de 63% do
movimento. Para conhecer a iniciativa, acesse o perfil social @escolaspeloclima ou o site
https://www.reconectta.com/escolaspeloclima
Para esclarecimentos de dúvidas, entrar em contato com a organização do movimento por meio
do seguinte contato: contato@reconectta.com
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ASSUNTO 02: EJATEC – PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS- 1ª EDIÇÃO/2021
O curso EJATEC – Práticas de Orientação de Estudos – 1ª Edição/2021 tem como principal
objetivo dar subsídios aos(às) professores(as), a fim de poderem realizar o acompanhamento
de nossos estudantes no Projeto EJATEC, orientando-os, quanto à utilização da plataforma
digital e suas ferramentas, e estimulando-os a participar dos debates.
A quem se destina:
Professores(as) da EJA das escolas que implementarão a matriz EJATEC.
O cadastro dos(das) servidores(ras) deverá estar ativo na base da Secretaria Escolar Digital
(SED).
Inscrições e Cronograma
As inscrições serão realizadas por adesão, ou seja, pelo(a) próprio(a) interessado(a), no
período de 5 a 20 de julho de 2021 e de acordo com o cronograma a seguir:
Inscrição realizada de:
5 a 11 de julho de 2021
12 a 20 de julho de 2021

Início do curso no AVA-EFAPE:
13 de julho de 2021
22 de julho de 2021

Modalidade:
A distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE).
Carga Horária:
Serão 30 horas.
Certificação:
O(A) cursista deverá ter a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e
aproveitamento Satisfatório.
Período de realização:
De 13 de julho a 31 de agosto de 2021.
Link para inscrição:
https://efape.educacao.sp.gov.br/acao-formacao/ejatec-praticas-de-orientacao-de-estudos-1aedicao-2021/
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