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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 499/2021 

Data: 12/08/2021 

Assunto: INOVAÇÃO – Programa Mão na Massa 
 

Prezado(a) Gestor(a) e Educador (a) 

No Centro de mídias e Youtube, sempre das 13h00 às 14h00  

16/08 - Mão na Massa: Educação Midiática  

17/08 - Mão na Massa: Do Flipbook às grandes animações. Venha produzir seu filme  

 

VISITE O CIEBP E APROVEITE OS ESPAÇOS CULTURAIS EM SÃO PAULO  

Depois do incêndio no Museu da Língua Portuguesa, uma nova programação lúdica. Uma das 

novas atrações é o Falares, uma experiência audiovisual de expressão da língua nos corpos, nas 

gírias e nas brincadeiras das crianças. Outra é a Língua no Mundo, com 23 mastros espalhados 

pelo hall do 2º andar e um áudio com um idioma recitando poemas, textos, saudações e gravações. 

As diferentes línguas no hall representam diferentes regiões do mundo e família linguística.  
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Conhecendo os espaços e Atividades  

Espaço 7: Prototipagem e fabricação digital - O cotidiano desse espaço envolve a criação de 

objetos que passam por uma ideia, um projeto, seguida de sua fabricação digital. Para isso, são 

utilizados softwares, compatíveis, para desenhar os objetos que serão impressos na impressora 

3D. Também é frequente o uso da massa de modelar para construir esculturas ou objetos para um 

determinado projeto.  

 

Mentoria sobre Kit Robótica e Impressora 3D  

Não perca e marque sua mentoria, às terças e quintas, são 2 horas para conhecer e conferir novas 

formas de ensinar usando a tecnologia. A partir do seu projeto o CIEBP pode atender você e auxiliar 

na melhor forma de executar.  

 

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, em uma das unidades escolares da rede pública paulista, queremos 

conhecer seu projeto. Conte sua história! https://cutt.ly/on2HQQc  

 

Visita e produção do Mão na Massa no CIEBP 

 No dia 10 de Agosto, o CIEBP recebeu a visita da Grazielly Aparecida da Silva, ex-estudante da 

rede pública paulista, fundadora do Repagina.me. No período da tarde, ocorreu uma entrevista com 

Grazielly contando sobre seu sonho de criar uma Startup que ajudasse pequenos negócios da 

periferia. 

 Não percam essa entrevista que será transmitida dia 13 de setembro, programa mão na massa.  

 

Venha conhecer o CIEBP!  

 

Agendamento de Visitas  

- Trilha Formativa para os estudantes do EF II e EM: 

 As trilhas formativas são destinadas aos estudantes da rede pública paulista. Cada trilha possui 

duração de 2 horas, em que são trabalhadas metodologias ativas para potencializar a 
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aprendizagem, o protagonismo juvenil, a colaboração e a capacidade de resolução de problemas 

reais.  

 Dias e horários: Segundas, quartas e sextas-feiras, nos seguintes horários: 08h00 às 10h00, 10h00 

às 12h00, 14h00 às 16h00 e 16h00 às 18h00.  

 

- Formação de Professores:  

A Formação de Professores tem como objetivo proporcionar aos profissionais da Rede a 

oportunidade de vivenciar e experimentar novas tecnologias, meios para inovar e metodologias 

ativas. A formação apresenta três eixos: Pensamento Computacional, Cultura Digital e 

Empreendedorismo.  

Dias e horários: Terças-feiras: 14h00 às 16h00 ou 16h00 às 18h00 e quintas-feiras: 08h00 às 10h00 

ou 10h00 às 12h00.  

 

- Mentoria de Projetos para estudantes e professores:  

A mentoria é caracterizada como uma trilha livre, onde estudantes e professores têm a possibilidade 

de receber formações e treinamentos específicos em cada um dos espaços do CIEBP, de acordo 

com sua escolha. Um momento em que é possível personalizar sua experiência no uso dos 

recursos.  

Dias e horários: Terças-feiras: 08h00 às 10h00 ou 10h00 às 12h00 e quintas-feiras: 14h00 às 16h00 

ou 16h00 às 18h0  

Para realizar seu agendamento entre em contato pelo telefone (11) 97544-5056 ou e-mail: 

centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br  

Mais informações em nosso site: https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/  

 

Transporte  

Se sua Escola ou Diretoria de Ensino quer conhecer o Centro de Inovação da Educação Básica 

Paulista, mas não sabe como conseguir o transporte, podemos explicar o procedimento. Neste 

momento temos como opção a Contratação Direta do transporte, que é realizado pelas próprias 

Diretorias de Ensino. A Escola entra em contato com as Diretorias, apontando o número de 

estudantes e a distância a ser percorrida até o CIEBP.  

Desta forma, professores e estudantes das mais variadas regiões do Estado terão a oportunidade 

de vivenciar a experiência proporcionada pelo CIEBP.  

mailto:centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/
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Responsável: 

Márcia Regina de Rissio 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 

 

 

 


