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 Senhores diretores, 
 
 
Informamos que no período de 19-07-2021 a 30-07-2021 ocorrerá a Trilha Formativa 

para gestores e professores da rede pública Estadual de São Paulo, denominado 

“Trilha – Inovação na Educação”. Essa Trilha formativa abordará vários aspectos 

de abordagens ativas, ensino híbrido, cultura maker, robótica, prototipagem e 

empreendedorismo para experimentação de diferentes possibilidades de inovar na 

gestão e na sala de aula através do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista 

– CIEBP. A trilha formativa tem como objetivo vivenciar e fomentar o uso de 

metodologias ativas e ensino híbrido, por meio de atividades específicas 

desenvolvidas pela equipe do CIEBP em parceria com a EFAPE, utilizando a as 

abordagens ativas: Resolução de Problemas, Aprendizagem Baseada em Jogos, 

Aprendizagem Baseada em Projetos, Gamificação, Rotação por Estações e 

Aprendizagem Baseada em Desafios. As atividades terão duração de 4 horas por 

período manhã e tarde, e os profissionais passarão por todos os espaços do CIEBP, 

realizando atividades que vão desde a ideação de projetos utilizando Design Thinking, 

mapa mentais e atividades de programação e mão na massa, até a prototipação.  

 

A participação é optativa, ou seja, por convite ao público-alvo e será desenvolvida 

de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de saúde. Serão 

disponibilizadas 80 vagas por período com atestado de participação pela EFAPE. 
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Inscrição via agendamento prévio por e-mail ou WhatsApp. 

➢ e-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br  

➢ WhatsApp: (11) 97544-5056. 

 

Horários: 

➢ Horário manhã: 8:30 as 12:30, de segunda à sexta-feira. 

➢ Horário tarde: 13:30 as 17:30, de segunda à sexta-feira. 

 

Local do curso: 

➢ O CIEBP fica localizado na Rua Padre Chico, 420, Pompéia, São Paulo, SP – 

CEP 05008-010, próximo ao metro Barra Funda.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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