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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 543/2021 

Data: 27/08/2021 

Assunto: Programas Mão na Massa: Segundas e Terças, das 13h às 14h 
 

Prezados Gestores, 

 

No app CMSP: todos os canais dos Anos Finais do Fundamental, Ensino Médio e EJA 

  

30/08/2021 – Trilha de Educação Antirracista 

Quer criar quizzes para seus amigos responderem, mas não sabe 

como? Então se liga na dica dessa semana. Os formadores 

Roberto Edgar e Rafael Costa vão ensinar você a criar um Quiz 

usando o Scratch. Incrível, né!?  
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31/08/2021 - Turbinando suas Maquetes  

Já precisou fazer uma maquete escolar, mas achou que o 

resultado ficou bem “mais ou menos”? No programa Mão na 

Massa do dia 31/08 (terça-feira), os formadores Katsusuke e 

Marcelo vão trazer dicas incríveis para você dar um “UP!” nas 

suas maquetes! 

 

Fonte: Pixabay 

 

VISITE O CIEBP E EXPLORE, POR OPÇÃO, O ACERVO CULTURAL DE SP  

O Museu Afro Brasil, localizado em um dos parques mais conhecidos de São Paulo (Parque 

Ibirapuera, portão 10), tem cerca de 11 mil m² e é rico em esculturas, histórias, narrativas, 

documentos, peças etimológicas, que agregam valor sobre a Cultura Africana. 

Além de mergulhar em um mundo cheio de significados e 

de grande aprendizado sobre a verdadeira Cultura Africana 

e despertar nos estudantes a curiosidade sobre a riqueza 

de detalhes presentes no museu, é possível aproveitar o 

Parque Ibirapuera para um momento de relaxamento entre 

os colegas de trabalho, ou mostrar para os estudantes um 

ambiente de diversão e de convivência, usufruindo do 

frescor das árvores e de muito ar puro.  

A visita ao museu e ao parque é mera sugestão do CIEBP 

como uma opção de exploração do acervo cultural de São 

Paulo, de modo que ela fica sob a responsabilidade do 

visitante.  

Fonte: http://www.museuafrobrasil.org.br/r 

 

VOCÊ SABIA?  

Podemos resolver problemas do cotidiano de maneira remota: hoje em dia conseguimos programar 

um eletrodoméstico para funcionar de onde estivermos, apenas utilizando um aplicativo no celular.  

Isso é IOT (Internet das Coisas), que você também aprende aqui, no CIEBP. 
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Se Liga! Registre suas boas práticas  

Se você desenvolveu entre 2020 e 2021 algum projeto dentro ou fora da sala de aula, ligado à 

Tecnologia e Inovação, seja como aluno, seja como professor, em uma das unidades escolares da 

rede pública paulista, queremos conhecer seu projeto. Conte sua história! 

Link do formulário para divulgação: https://cutt.ly/on2HQQc 

  

 VENHAM NOS VISITAR!!! 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Patrícia Quagliato 

PCNP responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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