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Olá, Servidor(a)! 

Para você ficar por dentro de todas as pautas que serão trabalhadas nesta semana, de 23 a 27 
de agosto, a EFAPE preparou e disponibilizou a programação de Formação no site do CMSP. 

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 assisti-las novamente e 
aprofundar-se nos temas já trabalhados.

Acesse https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao 
e confira!

Estas ações também poderão ser assistidas em outros momentos, já que ficam disponíveis no 
Repositório do Centro de Mídias, e também no canal do CMSP no YouTube. 

Anote na agenda!
Título: Desvendando Ferramentas: Desvendando Games/Gamificação
Dia: 25 de agosto de 2021. 
Horário: das 14h às 15h30. 
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.

A formação “Desvendando Games/Gamificação” surgiu a partir da solicitação dos servidores 
da SEDUC nas interações no chat durante nossas formações sobre Tecnologia. 

Em atendimento a essa demanda, e para já esquentar esse bate-papo, fazemos algumas 
provocações: 

Você sabe o que é e para que serve um game? 
Gamificação é apenas o uso de games na Educação?
Como usar um game a favor da educação?

E para responder aos questionamentos acima, entre outros, não perca esta conversa, que con-
tará com Francisco Tupy, Doutor e Mestre em aplicação de videogames na Educação e Comuni-
cação pela ECA-USP com a mediação da Ana Paula Marolla, formadora EFAPE.

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br
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Série “Clube de Leitura na Prática” – Livros Acessíveis 
Dia: 26 de agosto de 2021. 
Horário: das 14h às 15h30. 
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.

No próximo programa da Série “Clube de Leitura na Prática” o tema dos Livros Acessíveis será 
discutido com a presença de especialistas. 

Com apresentação de Maria Cristina Noguerol, a Secretária Célia Leão, da Secretaria Estadual 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Carla Mauch, do projeto Mais Diferenças, e Tania Re-
sende, da equipe técnica do DEPEC/CEFOG/EFAPE, irão falar sobre o que são e qual a impor-
tância dos livros acessíveis para a formação de pessoas com e sem deficiência.

Serão apresentadas ferramentas e modos de trabalho com leitura inclusiva muito úteis, para 
desenvolver atividades abarcando diferentes formatos de leitura adaptada.

E ainda essa semana: 

Série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 1 e 2: “Fome e desnutrição na primeira 
infância”
Dia: 20 de agosto de 2021.
Horário: das 15h45 às 17h15. 
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.

Todas as sextas-feiras, das 15h45 às 17h15, o Canal de Desenvolvimento Profissional transmite a 
série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, produzida em parceria entre as Secretarias 
da Saúde, Justiça e Educação. 

Voltada para os profissionais da Educação, a série abordará os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e a forma como podem ser trabalhados na escola. 

São 17 ODS ao todo, e foram formulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, 
de forma a organizar uma agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. A intenção é imple-
mentar políticas públicas voltadas para os cuidados principais que a humanidade precisa to-
mar para eliminar a pobreza extrema, a fome, melhorar a qualidade da Educação, proteger o 
planeta e trabalhar para que as sociedades sejam mais inclusivas e pacíficas.

https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br
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A cada semana, um ou mais ODS serão trabalhados, sempre para trazer elementos que contri-
buam para que os profissionais da Educação conheçam e reconheçam as formas de contribuir 
para que a agenda 2030 seja desenvolvida na escola. A nossa formação e a dos nossos estu-
dantes poderão se tornar cada vez mais comprometida com os princípios necessários para 
melhorar toda sociedade e o nosso planeta.

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”

E anote aí: dia 27/08 o tema será Saúde física e mental, ODS 3! Não perca! 


