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COMUNICADO: 717 /2021 

RESPONSÁVEL: NPE    

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 23/09/2021 

ASSUNTO: Projeto Reconhecer 

PÚBLICO ALVO: Todas as unidades escolares 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 
COMUNICADO 

 
 
 

Senhores Gestores: 
 
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP) institui o Projeto 

Reconhecer - Histórias Inspiradoras da Educação de São Paulo, este – destinado 

a todos os profissionais da educação – tem como principal objetivo valorizar e 

reconhecer as diferentes práticas realizadas pelos profissionais que procuraram 

promover impacto positivo na Educação.  

Retificamos a informação enviada no Comunicado 700/2021 enviado às escolas no 

último dia 17/09/2021 que tratava sobre a seleção dos relatos, esta se dará 

primeiramente por comissão da Diretoria de Ensino da Região de Americana e 

posteriormente serão enviados à SEDUC. 

Veja como participar:  

 

 Para participar, os interessados deverão inscrever o seu relato de prática até o dia 

28/09/2021. O público-alvo está centralizado nas pessoas da comunidade (comércio, 
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estudantes, professores, pais, agente de organização escolar, merendeiras, diretores 

etc.). Esse relato deverá ser individual e abordar um dos eixos descritos abaixo:  

 

• Recuperação e aprofundamento de aprendizagem;  

• Busca ativa;  

• Valorização da diversidade, educação antirracista, inclusão, combate à violência 

contra a mulher, à criança e adolescente;  

• Ensino híbrido, tecnologia e inovação;  

• Mobilização e fortalecimento da comunidade escolar em prol da aprendizagem;  

• Prática de convivência, combate ao bullying (Cyberbullying). 

 

Os interessados deverão fazer o download e preencher o Anexo I e Anexo II (relato 

de prática e termo de cessão devidamente assinados) e encaminhar para esta 

Diretoria de Ensino até o dia 28/09/2021 através do seguinte email: 

aline.silva32@educacao.sp.gov.br 

 

Para assistir ao vídeo de divulgação do projeto produzido pela Diretoria de Ensino Região de 

Americana acesse: https://www.youtube.com/watch?v=ew5_VhFxtBQ 

 

RESPONSÁVEL: 

 

Aline Bueno de Camargo da Silva 

Bruna Rafaela Pavan Pivato Cardoso 
PCNP 
 NPE    

 
De acordo: 

 
Glaucia Roque Rocha Pio 

DIRETOR TÉCNICO I 
  NPE 

 
 
 
 

De acordo: 
 

Haroldo Ramos Teixeira 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
  GABINETE DO DIRIGENTE 
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