Rede nº 509/21
Data: 06/08/2021
Assunto: PROGRAMAÇÃO | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP

Senhores Diretores;

Para você ficar por dentro de todas as pautas que serão trabalhadas nesta semana, de
09 a 13 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 e ficar por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assistir
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

Centro

de

Mídias

SP

(educacao.sp.gov.br), e também no canal do CMSP no YouTube Centro de Mídias SP
- YouTube.
Anote na agenda!
Título: Desvendando Ferramentas: Genially
Dia: 11 de agosto de 2021.
Horário: das 14h às 15h30.
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Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1 CMSP - Desenvolvimento Profissional
- YouTube, do CMSP CMSP - Centro de Mídias da Educação de São Paulo
(educacao.sp.gov.br).
Genially é uma ferramenta online para criar conteúdo interativo e animado de forma
fácil e rápida sem precisar ter conhecimentos de design e programação.
A ferramenta é gratuita e permite a criação de conteúdo utilizando diferentes recursos,
como: animações interativas, guias, projetos de gamificação, entre outros.
Com objetivo de potencializar a experiência de aprendizagem, em qualquer
modalidade, presencial, online ou híbrido, ela também desenvolve as habilidades
digitais dos docentes e estudantes.

Série “Clube de Leitura na Prática”
Dia: 12 de agosto de 2021.
Horário: das 14h às 15h30.
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1 CMSP - Desenvolvimento Profissional
- YouTube, do CMSP CMSP - Centro de Mídias da Educação de São Paulo
(educacao.sp.gov.br).
No próximo programa da Série “Clube de Leitura na Prática”, vamos trazer a
experiência do Clube de Leitura Provocações que teve seu início em uma casa de
cultura alemã há três anos e reuniu amantes de leitura, muitos deles médicos e
psicanalistas. Por conta da pandemia, o clube vem funcionando a distância.
Para apresentar o Clube de Leitura Provocações, teremos a participação de seu
mediador, Joaquim Pereira da Silva Junior, médico cardiologista homeopata e
psicanalista.
O tema é relevante para todos aqueles que desejam implantar clubes de leitura em
suas escolas.
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Título: Web 5 – Autoconhecimento Emocional (Resiliência emocional)
Data: 13 de agosto de 2021
Horário: das 15h45 às 17h15.
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1 CMSP - Desenvolvimento Profissional
- YouTube, do CMSP CMSP - Centro de Mídias da Educação de São Paulo
(educacao.sp.gov.br).
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP), em parceria com o
Instituto Ayrton Senna (IAS) e com o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento
dos Profissionais da Educação (EFAPE), promove o percurso Jornada formativa:
práticas

de

autoconhecimento

e

desenvolvimento

das

competências

socioemocionais.
Diante da complexidade do mundo atual, torna-se cada vez importante apoiar os
educadores no seu autodesenvolvimento e nos conhecimentos sobre suas próprias
competências socioemocionais, para poderem lidar de forma construtiva e criativa com
os desafios da vida profissional e pessoal.
O que é a Jornada formativa?
A Jornada formativa tem como premissa o alinhamento à Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para a formação inicial de Professores da Educação Básica, por
meio de conteúdos atuais que relacionam competências socioemocionais às temáticas
do cotidiano do educador, pautados em evidências científicas.
Por meio de atividades práticas, os educadores terão a oportunidade de conhecer as
competências

socioemocionais,

além

de

experimentar

ferramentas,

para

desenvolverem o autoconhecimento. Assim, poderão identificar como mobilizá-las, a
fim de encontrarem as melhores soluções diante das diversas situações do cotidiano.
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As atividades poderão ser desenvolvidas antes, durante e após a formação, conforme
interesse e disponibilidade de cada educador em dar continuidade à ação formativa.
A Jornada formativa está organizada em cinco percursos:
1. Eu, Educador
2. Comunicação
3. Relacionamento Interpessoal
4. Autoconhecimento emocional
5. Saberes e Fazeres Docente
Ao longo dessa jornada, cada tema relacionado ao percurso será pauta de uma
webconferência de uma hora e meia de duração, realizada ao vivo pelo aplicativo do
CMSP, no Canal Desenvolvimento Profissional 1.
Confira abaixo a programação das próximas transmissões que ocorrerão às sextasfeiras, das 10h às 11h30, com as especialistas Marcela Amaral e Letícia Portieri, com
reprises no mesmo dia, das 14h às 15h30.

Também serão disponibilizados materiais complementares no AVA-EFAPE, como os
“Diários de Bordo”, que são guias para auxiliar no percurso. Estes poderão ser lidos
antes dos encontros e retomados após as transmissões.
Importante: Tanto a gravação da webconferência quanto os materiais utilizados serão
disponibilizados no AVA─EFAPE.
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Vocês

poderão

acessar

a

grade

de

programação

do

CMSP

em:

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-daeducacao/

Para quem é a Jornada formativa?
Podem participar todos os servidores do Quadro do Magistério, do Quadro de Apoio
Escolar e do Quadro da Secretaria da Educação, desde que estiverem com cadastros
ativos na Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de maio /2021.
Atenção: Esta ação não prevê inscrições, nem certificação. Assim, estará
disponibilizada no AVA─EFAPE a todos os servidores, conforme público-alvo.

Qual o período de realização e como acessá-la?
A Jornada formativa poderá ser realizada até o dia 30 de setembro de 2021 e, para
obter mais informações, acessem o site https://efape.educacao.sp.gov.br/acaoformacao/jornada-formativa-praticas-de-autoconhecimento-e-desenvolvimento-dascompetencias-socioemocionais/.
Aproveitem essa jornada de autodesenvolvimento!
Série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS 3 e 10 – Avanços e
desafios da Lei Maria da Penha
Data: 06/08/2021
Horário: das 15h45 às 17h15.
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1 CMSP - Desenvolvimento Profissional
- YouTube, do CMSP CMSP - Centro de Mídias da Educação de São Paulo
(educacao.sp.gov.br).
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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 implementar políticas públicas voltadas para os cuidados principais que a
humanidade precisa tomar 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.

Nossas convidadas especiais para desenvolverem a formação serão:

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

A cada semana, um ou mais ODS serão trabalhados, sempre para trazer elementos
que contribuam 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 dos nossos estudantes poderá se tornar cada vez mais comprometida com
os princípios necessários para melhorar toda sociedade e o nosso planeta.
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A próximo objetivo, ODS 4 – Educação de qualidade, será realizado dia 13/08/2021,
aguardem novos detalhes!

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

