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Diretoria de Ensino – Região de Santo André
26/08/2021

REDE Nº 112
Prezados,
ASSUNTO 01: FESTIVAL AFROMINUTO - CONCURSO DE VÍDEOS
Temos um convite para as escolas!
A sexta edição do Festival Afrominuto 2021 homenageará o escritor Lima Barreto, e os
estudantes poderão participar do concurso de vídeos, com produções de vídeos, tendo como
referências a trajetória, a obra literária, a inovação e o protagonismo do escritor. A partir de
produções visuais, este concurso tem como finalidade estimulá-los a reconhecer, a valorizar
e a respeitar a diversidade étnico-racial brasileira e a cultura afro-brasileira e africana,
na perspectiva da Lei nº 10.639/03 e Parecer CNE/CP nº 03/2004, do Estatuto da Igualdade
Racial, incluindo a promoção de uma educação antirracista.
Quem poderá participar
Poderão participar os estudantes da Rede de Ensino Pública Estadual de Ensino matriculados no
Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA.
Qual o prazo para a produção do vídeo
Os estudantes terão o período de 30/08/2021 a 18/10/2021 para a produzir o vídeo.
O Festival Afrominuto – Flink Sampa /2021 é promovido pela Faculdade Zumbi dos Palmares e
pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo por intermédio do Centro de Inclusão
Educacional (CINC)/DEMOD/COPED e do Centro de Referência em Educação Mario Covas
(CREMC)/EFAPE.
Premiação
Os estudantes vencedores serão premiados de forma individual
receberão certificado de participação, emitido pela Faculdade Zumbi
de livros de literatura afro-brasileira e um KINDLE.
O(A)
professor(a)-orientador(a)
vencedor(a)
e
a
escola
um certificado de
participação, também emitidos pela mesma faculdade, além de livros
brasileira.

e por categoria,
dos Palmares, além
também

receberão

de literatura afro-

Para mais informações sobre o concurso, acesse a página do CRE Mario Covas:
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9348.
Contato no Núcleo Pedagógico: valdiroliveira@professor.educacao.sp.gov.br
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ASSUNTO 02: CARDÁPIO DE ELETIVAS

Para auxiliar os professores e ampliar o seu repertório para a elaboração e desenvolvimento
das Eletivas, foi disponibilizado o Cardápio de Eletivas com ementas e planos de aulas que
abordam diversos temas como Educação Midiática, Turismo, Sociedade e Cultura e Tecnologia.
O cardápio pode ser acessado em:
https://drive.google.com/drive/folders/1ys2B5ZgjduVD2GfmZJph9-kNaf6VitNc
Inova Educação:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/materiais-de-apoio-2/
Materiais | EFAPE | Programa Currículo Paulista
O Currículo Paulista é fruto do esforço dos
profissionais da educação representantes das
Redes Municipais, da Rede Estadual e da Rede
Privada de Ensino que, atuando de modo
colaborativo, associaram saberes,
procedimentos, reflexões e experiências a
respeito da prática docente nos diferentes
componentes curriculares.
efape.educacao.sp.gov.br
Currículo Paulista
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-eensinofundamental/materiais-de-apoio-2/
MATERIAIS DE APOIO | EFAPE | Programa
Currículo Paulista
O Currículo Paulista é fruto do esforço dos
profissionais da educação representantes das
Redes Municipais, da Rede Estadual e da Rede
Privada de Ensino que, atuando de modo
colaborativo, associaram saberes,
procedimentos, reflexões e experiências a
respeito da prática docente nos diferentes
componentes curriculares.
efape.educacao.sp.gov.br
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/materiais-de-apoio-2/
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Materiais | EFAPE | Programa Currículo Paulista
O Currículo Paulista é fruto do esforço dos
profissionais da educação representantes das
Redes Municipais, da Rede Estadual e da Rede
Privada de Ensino que, atuando de modo
colaborativo, associaram saberes,
procedimentos, reflexões e experiências a
respeito da prática docente nos diferentes
componentes curriculares.
efape.educacao.sp.gov.br
Sugestão de cronograma para auxiliar as escolas no planejamento e desenvolvimento de
Eletivas:
09/08 a 27/08 - Cadastro de Eletivas na SED
02/08 a 23/12 - Vigência das Eletivas
29/11 a 17/12- Culminância das Eletivas

Ivanildo F. Silva - PCNP
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