Rede nº 417/21
Data: 08/07/2021
Assunto:

PROGRAMAÇÃO I PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP

Senhores Diretores;
Para você ficar por dentro de todas as pautas que serão trabalhadas nesta semana, de
5 de julho a 8 de julho, a EFAPE preparou e disponibilizou a programação de Formação
no site do CMSP. Acesse: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacaoprofissionais-da-educacao/.
Com essa programação, além de conteúdos inéditos, você poderá se organizar para
assistir às reprises, ficar por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assistilas novamente e aprofundar-se nos temas já trabalhados.
Importante: Para assistir às reprises em outro momento, acesse o Centro de Mídias
SP (educacao.sp.gov.br)e também no canal do CMSP (14) Centro de Mídias SP YouTube.
Além disso, separamos para você alguns destaques que acontecerão nos próximos
dias. Veja a seguir: Série “Memória Escolar”
No próximo programa da Série “Memória Escolar”, você terá a oportunidade de
conhecer o projeto de memória da EE Prof.a Gracinda Maria Ferreira, da Diretoria de
Ensino de Santos.
Com a intenção de construir um movimento que pudesse unir a escola em torno de uma
identidade própria envolvendo toda a comunidade escolar, a coordenadora geral

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Andrea Losada Santamarina Simões e a professora Adriana Pereira de Alcantara
elaboraram o projeto “A Memória em um Click”.
Marcelo Hideki Suwabe, do Núcleo Pedagógico da DE Santos, também será
entrevistado, e contará de que forma a sua Diretoria colaborou com o projeto, dando
seu testemunho sobre a importância da preservação da memória das escolas em sua
região.

Público-alvo: Servidores do QM, QAE e QSE.
Quando:
Dia: 6 de julho de 2021.
Horário: das 14h às 15h30.
Local: (14) CMSP - Desenvolvimento Profissional - YouTube, do CMSP - Centro de
Mídias da Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br).
Ferramentas Tecnológicas: Boas Práticas da Rede
Público-alvo: Servidores do QM, QAE e QSE.
Quando:
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Dia: 7 de julho de 2021.
Horário: das 14h às 15h30.
Local: no canal (14) CMSP - Desenvolvimento Profissional - YouTube, do CMSP Centro de Mídias da Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br).
Formação de Formadores – A Integração Curricular no novo Ensino Médio e o Currículo
Objetivos da formação:
• Refletir, em diálogo com o Currículo, a relação entre o significado de integração
curricular, o protagonismo e o desenvolvimento integral do estudante;
• Compreender como a integração curricular é proposta na Formação Geral Básica e
na parte flexível do Currículo;
• Mobilizar os formadores a fim de eles identificarem ações de acompanhamento. Estas
poderão ser implementadas nos seus contextos de atuação, para impulsionar a
integração curricular nas práticas escolares do novo Ensino Médio.
Público-alvo: PCNP e Supervisores da equipe que acompanham a implantação
do Ensino Médio.
Quando:
Dia: 8 de julho de 2021.
Horário: das 14h às 16h.
Local: no canal (14) CMSP - Desenvolvimento Profissional - YouTube, do CMSP Centro de Mídias da Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br).

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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