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Assunto: BOLETIM INOVAÇÃO – Nº 07 

 

Senhores Diretores;  

 

Vem por aí ...  

 

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

 

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!? 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

  

EXPANSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E NOVOS FRUTOS  

 

 

A Diretoria de Ensino – Região Presidente Prudente, representada pela Dirigente de 

Ensino, Marta de Andrade Primo Mendes de Oliveira, com sua equipe, vieram ao 

Centro de Inovação para uma visita técnica no dia 17 de agosto. O objetivo era 

conhecer a política pública do nosso centro, os funcionamentos dos espaços e o 

trabalho com a tecnologia e inovação, articuladas com Currículo Paulista.  
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Uma experiência enriquecedora para auxiliar na implementação de um Centro de 

Inovação na Região de Presidente Prudente, possibilitando a democratização do 

acesso à tecnologia para os estudantes da Escola pública paulista.

 

E A EXPANSÃO CONTINUA... 

 

Além da equipe de Presidente Prudente, recebemos a visita em nosso Centro de 

Inovação da Diretoria de Ensino – Região Itapecerica da Serra, que também 

receberá, em breve, um CIEBP.  

 

A equipe de visitantes foi composta de 64 professores, representando cada escola da 

Diretoria, com o objetivo comum de vivenciar uma realidade cada vez mais próxima 

da sua. 

 

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.  

 

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! 
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Link do formulário para divulgação: https://cutt.ly/on2HQQ  

 

 

Transporte para o CIEBP. Se liga nessa dica!  

 

Esclarecemos os procedimentos para a solicitação de transporte para visitar o CIEBP. 

Atualmente as Diretorias de Ensino não possuem ata de transporte eventual para 

esse tipo de atendimento. A FDE está realizando um processo de Ata de Registro de 

Preços de Transporte Eventual, que se encontra na fase de orçamentos. 

 

Como alternativa para visita ao CIEBP é possível que as diretorias de ensino realizem 

essa contratação por dispensa de licitação (R$ 17.600,00). Considerando essa 

possibilidade de dispensa de licitação, não há necessidade de aprovação do comitê 

gestor do gasto público.  

 

É importante ressaltar que a contratação por dispensa de licitação, além do valor 

limite, não permite também que essa dispensa seja realizada diversas vezes pela 

mesma diretoria de ensino, para o mesmo objeto, ou seja, cada diretoria poderá fazer 

essa solicitação apenas uma única vez. Por essa razão, é necessária a identificação 

dos alunos que participariam dessa visita, bem como a quilometragem necessária, 

para que ocorra tão somente uma contratação por dispensa para esse objeto.  

 

 

Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Cassio Felix nos respectivos 

e-mails e telefones: e-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br, fone: 2209-9857. 

 

https://cutt.ly/on2HQQ
mailto:cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br
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Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


