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1. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR/CIE 
 
1.1 Orientações gerais relacionadas ao NIT 

 
Com o objetivo de concentrar e reforçar as informações já repassadas às escolas anteriormente, 
seguem informações importantes e úteis relacionadas à tecnologia de forma geral: 
 
INFRA: 
Continua não autorizado nenhuma ação de infra ou compra de APs nas escolas. Toda ação 
relacionada a infra será realizada pela FDE, e posteriormente a instalação e configuração dos APs 
pela empresa responsável Prime Interway. 
Após levantamento, apenas escolas que não possuem nenhuma distribuição de Wi-Fi, poderão 
utilizar a verba de forma emergencial para instalação de até 2 ponto de Wi-Fi, e compra de até 2 
APs, (número máximo por escola). 
 
APs (Access Point – Ponto de Acesso para Wi-Fi): 
Os APs foram comprados de forma centralizada pela Seduc e está sendo entregue nas escolas. 
Como já informado em comunicados anteriores, esses aparelhos devem ser mantidos guardados, 
cabendo apenas a empresa responsável manuseá-los. 
Outros APs ou Roteadores adquiridos pela escola podem ser usados desde que sigam as condições 
e configurações exigidas no documento da Seduc, (informado na Rede 0115/200).  
 
PROBLEMAS DE CONEXÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS: 
 
Para problemas na conexão Cabeada da Intragov, o trâmite continua, ao qual a escola deve 
alertar o NIT sobre a situação, e o NIT tomará as devidas providencias como orientações em cada 
caso, e a realização da abertura de chamado com a FDE. 
Para problemas na conexão de Wi-Fi, como sinal fraco ou não alcance do sinal, perda de sinal, 
lentidão para conexão, velocidade de conexão inferior a cabeada, configurações e acesso a senhas 
são situações relacionada as condições do aparelho comprado pela escola, ao qual deverá solicitar 
o suporte pelo responsável da venda. 
Medidor Educação Conectada: Toda escola deve tê-lo instalado em um computador específico, 
que fique ligado permanentemente, (o equipamento poderá ser usado normalmente, só não pode 
ser desligado). Caso a escola troque de computador, deverá desinstalar do anterior para instalar no 
desejado, (apenas 1 computador por escola deve ter o medidor). Se houver necessidade do suporte 
do NIT, abrir um chamado do NIT. 
Escolas que não instalaram ou estão com alguma falha de instalação, portanto não aparecem no 
site do medidor, em breve o NIT entrará em contato para instalação/regularização, (é acompanhado 
pela Seduc e NIT). 
 

 
CMSP: 
Reforçamos a orientação sobre o CMSP, a escola deve distinguir entre: 
Infra do CMSP, ao qual se refere a instalação dos 3 pontos específicos de internet na sala, orientado 
no Plano de Tecnologia (10/2020), em que presente data, como já informado no Comunicado 
“057/2021 - CIE/NIT – Infra/Equipamentos/Kit CMSP/Programa Professor Conectado/Projeto 
MegaEscola”e reforçado neste documento em Infra, devem aguardar a ação da FDE (para escolas 
que não iniciaram a ação de Infra até 20/07/2021); 
Kit CMSP, ao qual se refere ao conjunto formado pelos Televisores, Nobreak, Webcam, Suporte da 
TV, Moldura, Caixa de Som. Estes, como orientado também no Comunicado “057/2021 - CIE/NIT”, 
são de responsabilidade da escola a instalação, desde que a Infra do CMSP já esteja pronta 
(necessário que a sala tenha o ponto específico para o Kit CMSP dentre os 3 pontos da Infra do 
CMSP).  
Caso a escola não tenha a infra deste ponto específico, deverá aguardar a ação da FDE, e 
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posteriormente fazer a instalação do Kit CMSP. 
 
Caso a escola já possua a infra parcial, ao qual possui o ponto para o Kit CMSP funcionado, mas 
falta os outros pontos (para o professor e/ou para o Wi-Fi), podem fazer a instalação do Kit, já que 
a utilidade de cada ponto não interfere no outro.  
  
NOVOS EQUIPAMENTOS: 
Desktop Lenovo: São para uso administrativo, seu será regularizado com os padrões da Seduc 
após a formatação com a imagem do Windows 10 atualizado. Enquanto a imagem não é 
disponibilizada, as escolas podem usar os desktops conforme as necessidades/demandas 
administrativas, ao qual a escola, poderá ativar o Windows utilizando o e-mail administrativo da 
escola, (configurando o primeiro acesso após liga-lo).  
Atenção: neste momento a configuração de uso e instalações são provisórias, e em breve todos 
serão formatados e novamente configurados com suas respectivas instalações. 
Notebook Multilaser: São os notebooks sala de informática, ao qual é indicado para uso de 
professores, já que seu sistema é mais avançado, e suporte a necessidade de instalações com 
capacidade técnica superior. Porém seu uso é pedagógico não impedindo a utilização por alunos. 
Os mesmos devem ser disponibilizados para uso do Novotec. 
Para a ativação, instalações e configurações destes que exijam senha, será necessário a utilização 
do e-mail pedagógico da escola, ao qual se encontra com o diretor, proatec, ou responsável indicado 
pelo diretor.  
Notebook Positivo: São os notebooks sala de aula disponibilizados aos alunos e para uso do 
Novotec.  
Para a ativação e configurações destes que exijam senha, será necessário a utilização do e-mail 
pedagógico da escola, ao qual se encontra com o diretor, proatec, ou responsável indicado pelo 
diretor. Atenção: no caso destes não devem ser instalados nenhum software, devendo sempre 
utiliza-lo com sistema on-line e armazenamento em nuvem. Eu seu sistema é automatizado a 
limpeza periódica de todos arquivos salvos off-line. 
Contas dos usuários: cada notebook deve ser acessado com a respectiva conta de cada usuário, 
e apenas o Proatec ou Responsável podem acessa-los como administrador utilizando o e-mail da 
escola pedagógico. 
Defeitos: caso estes equipamentos apresentem algum defeito, (não ligar, defeito no teclado, no 
touch, nas portas USBs) deve abrir chamado no NIT, para que o NIT receba os equipamentos para 
teste e posteriormente solicite a garantia. 
  
SISTEMA: 
CMSP: Problemas de acesso devem ser feitos testes verificando login e senha se estão corretos, 
caso sem sucesso no acesso abrir chamado no Portal de Atendimento da SED. Dados 
desatualizados, faltas de acessos posterior ao login abrir chamado no Portal de Atendimento da 
SED. 
Diário de Classe: Problemas de acesso devem ser feitos testes verificando login e senha se estão 
corretos, caso sem sucesso no acesso abrir chamado no Portal de Atendimento da SED. Dados 
desatualizados, faltas de acessos posterior ao login abrir chamado no Portal de Atendimento da 
SED. 
Cursos da EFAPE: Dúvidas e orientações sobre os cursos devem procurar o NPE. Casos de 
problema de acesso ou necessidade de correção dos dados, se não houver uma orientação pelo 
NPE, abrir chamado no Portal de Atendimento da SED 
E-mail Institucional (Microsoft ou Google): Problemas de acesso (conta desativada, caixa de 
entrada e/ou outros APPs desativados), o usuário (aluno/professor/servidor) deve procurar o 
responsável ou proatec da escola para suporte, ao qual fará o teste para confirmação do problema 
do e-mail. Confirmado o problema deverá abrir um chamado no portal de Atendimento da SED. 
Caso o atraso do atendimento, ou não atendimento, o responsável, proatec, ou por alguém do trio 
gestor deve enviar um e-mail ao NIT, para que seja verificado e encaminhada a cobrança de 
atendimento. 
Programa do Professor Conectado (Reembolso): Prorrogado Adesão do Programa para 
30/09/2021.  
Caso problemas em relação ao recebimento das parcelas, ao qual costumam estar relacionado aos 
dados da conta bancária, (no monitoramento aparece o negativado do COFI), o professor deverá 
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procurar a administração da escola para verificação/regularização/correção dos dados, (liberado no 
perfil do Diretor da escola, na SED). Caso dúvidas o diretor deve entrar em contato com RH. No 
monitoramento caso esteja em “Avaliação”, na competência do NIT, não irá interferir no recebimento 
das parcelas. 
Quando o professor fizer o cadastro deverá aguardar até a data posterior ao dia 15 do mês seguinte 
se os dados aparecem no monitoramento, (tempo aproximado de um mês para 
verificação/alimentação no sistema). Caso continue sem acesso ao monitoramento deverá procurar 
o suporte com o responsável na escola, o responsável deverá recolher os dados do professor 
(nome, cpf, data que foi realizado o cadastro) e enviar ao NIT. 
 
CAEd: Problema de acesso ou necessidade de correção dos dados, após verificado tanto o login 
quanto os dados na SED corretos, o Diretor deve solicitar suporte ao CAEd por meio do Chat 
Suporte CAEd/Fale Conosco. 
Outro meio de contato é por e-mail relatando o problema direto para o Suporte CAEd:  
suporte.avaliacaoemonitoramentosp@caed.ufjf.br  C/C: aap@educacao.sp.gov.br 
O e-mail deve partir do e-mail da escola com a assinatura da SED da direção. "APENAS PELO E-
MAIL DO DIRETOR" 
Devem ser preenchidos os seguintes campos: 
Escola: nome completo da escola  
Cidade: da escola 
Tipo do problema: ALUNO COM A PROVA FECHADA (CAEd) 
Nome da avaliação a ser acessada: Por extenso  
Segmento:  
Etapa/série:    
Turma: 
Aluno: nome completo 
Código institucional do aluno (RA):  
Data de matrícula do aluno(a) 
Data de Nascimento: 
Último acesso do aluno a plataforma CAEd:  
Informar se o acesso é Web ou pelo aplicativo: testar em ambos 
Print do erro: necessário ser print de tela inteira, legível e com a URL aparecendo 
Descrição do erro: Aluna necessita de acesso as avaliações AAP, porem as mesmas constam como 
fechadas  
Dados de quem entrou em contato conosco: 
Nome Completo: em nome da direção 
CPF:  
Telefone de contato:  
E-mail:  
Cargo: 
 
 
2. NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 

2.1 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:  
Inova Educação:  
https://inova.educacao.sp.gov.br/materiais/  
Currículo Paulista  
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/materiais-de-apoio-2/  
 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-
ensinofundamental/materiais-de-apoio-2/ 
 
 

https://inova.educacao.sp.gov.br/materiais/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/materiais-de-apoio-2/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensinofundamental/materiais-de-apoio-2/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensinofundamental/materiais-de-apoio-2/
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2.2 Boletim Inovação 

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 

   
 

    
Fonte: Pixabay 
 
 
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. 

   
 
 
 
 
 

 

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! 

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. Fonte: 
http://www.museuafrobrasil.org.br/r 
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EXPANSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E NOVOS FRUTOS 

  
 
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... 

    
 

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!  
Link do formulário para divulgação: https://cutt.ly/on2HQQc 
 
EFAPE - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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. 

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. 

https://cutt.ly/on2HQQc
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2.3 Festival Afrominuto I 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 
perspecitva 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 e por categoria, receberão 
certificado de participação, emitido pela Faculdade Zumbi dos Palmares, além de livros de literatura 
afro-brasileira e um KINDLE.  
O(A) professor(a)-orientador(a) vencedor(a) e a escola também receberão um certificado de 
participação, também emitidos pela mesma faculdade, além de livros de literatura afro-brasileira. 
Para mais informações sobre o concurso, acesse a página do CRE Mario Covas:  
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9348. 

 

2.4 Ferramentas Pacote 365 I Canal AOE  
Interessados: Agente de Organização Escolar, Gerente de Organização Escolar, Secretário de 
Escola, Assistente de Administração Escolar e Assistente Técnico 
A Secretaria da Educação (SEDUC – SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Profissionais da Educação (EFAPE), em parceria com a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, 
Evidência e Matrícula (CITEM) e a Microsoft, realizará, no período de 31/08/2021 a 27/09/2021, 
formações sobre as Ferramentas Teams, Word, Excel, Forms, OneDrive e Outlook, todas do pacote 
365 da Microsoft.  
O objetivo será subsidiar o trabalho remoto dos servidores da Educação no uso das ferramentas do 
pacote 365, bem como seus programas principais.  
Todos os servidores que compõem o público-alvo desta ação (Agente de Organização Escolar, 
Gerente de Organização Escolar, Secretário de Escola, Assistente de Administração Escolar e 
Assistente Técnico), poderão participar das seisformações para explorar cada uma das ferramentas, 
incluindo o espaço para sanar as dúvidas que ainda poderão surgir. 
Não existe inscrição para esta ação!  
Você poderá acompanhar cada formação por meio do aplicativo Centro de Mídias, Canal AOE. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9348
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Esperamos por você! Aproveite e também divulgue esta oportunidade! 
 
Ferramentas da Microsoft aplicadas ao contexto educacional no Canal Desenvolvimento 
Profissional 1  
Interessados: Servidor 
A Secretaria da Educação (SEDUC – SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Profissionais da Educação (EFAPE), em parceria com a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, 
Evidência e Matrícula (CITEM) e a Microsoft, realizará, no período de 31/08/2021 a 15/09/2021, 
formações das ferramentas da Microsoft aplicadas ao contexto educacional.  
O objetivo será subsidiar os profissionais da Educação a criarem, organizarem e acompanharem 
situações de aprendizagem que utilizem ferramentas da Microsoft.  
Quem poderá participar  
Todos os servidores da SEDUC – SP poderão participar dessas ações não necessitando de 
inscrição. Você poderá acompanhar cada formação por meio do Canal Desenvolvimento 
Profissional 1, conforme programação disponível a seguir:  

 
Esperamos por você! Aproveite e também divulgue esta oportunidade! 
 

2.5 Atualização dos canais de transmissão das ATPC e das Formações do Programa de   
Recuperação e Aprofundamento 
Em continuidade às ações de apoio à aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEDUC – SP) realizou a atualização dos canais de transmissão das 
atividades relacionadas às ATPC e Formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento.  
A partir do dia 30 de agosto, todas as Reuniões de Trabalho, transmitidas via Centro de Mídias 
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da Educação de São Paulo (CMSP), serão realizadas no canal Desenvolvimento Profissional 1. 
Quando houver a necessidade de divisão do público-alvo em canais distintos, durante as ATPC 
desenvolvidas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), será utilizado o canal 
Desenvolvimento Profissional 2.  
Destacamos que, ao longo do 2º semestre, as formações, desenvolvidas pela EFAPE, continuarão 
sendo realizadas de acordo com o Cronograma Integrado de ATPC e Reuniões de Trabalho 
atualizado dia 23 de agosto.  
Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as ATPC e Reuniões de Trabalho, vocês poderão consultar 
o Cronograma Integrado – ATPC e Reuniões de Trabalho para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para mais 
informações, consultem a programação do CMSP destinada aos professores e aos demais 
profissionais da Educação no link. 
 

2.6 Chamada para Rede: Construção de materiais pedagógicos para Educação Antirracista 
A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
(EFAPE), com vista à qualificação e ao aprimoramento da prática docente na perspectiva de uma 
Educação Antirracista, promoverá ações formativas, a fim de garantir uma política educacional que 
reconheça e valorize as diferenças e diversidades étnico-raciais afro-brasileiras, africanas e 
indígenas, no âmbito sociocultural, de historicidades e de construção de conhecimentos.  
Assim, para que as ações tenham potencial de engajar docentes no desenvolvimento de 
competências imprescindíveis para implementação das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, a EFAPE 
acredita na importância da participação de profissionais da Rede, com notórios conhecimentos e 
práticas na temática, no processo de construção de formação e de materiais pedagógicos.  
É pelo zelo à temática e ao reconhecimento da excelência do que já é realizado na Rede Estadual 
de Ensino que gostaríamos de convidar os(as) docentes a participar deste processo de construção 
conjunta de ações para uma Educação Antirracista.  
Sobre a participação  
O trabalho consiste, com base na Resolução SE 62, de 11-12-2017, artigo 16, na participação de 
grupo de pesquisa e estudo com o objetivo de contribuir para o processo de construção de materiais 
administrativos/pedagógicos e de ações formativas. Serão 16 profissionais selecionados(as) e, por 
meio de convocação dos servidores, a participação destes(as) ocorrerá da seguinte forma:  
Carga horária semanal  
Um dia por semana pelo período de 6 horas diárias.  
Local  
Trabalho remoto.  
Construção de materiais para cursos 

 
 
 

https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efai-vf-20210727.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efai-vf-20210727.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/cronograma-efafem-vf-20210727.pdf
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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Recomendações  
Curso para o Trio Gestor  
● Preferencialmente já tenha atuado como diretor de escola, vice-diretor de escola ou professor 
coordenador;  
● Preferencialmente tenha conhecimento sobre a temática e experiência com práticas pedagógicas 
ou ações formativas.  
Curso para Professores  
● Preferencialmente tenha conhecimento sobre a temática e experiência com práticas pedagógicas 
ou ações formativas.  
Para participar da seleção, é preciso preencher o formulário de inscrição no link 
https://forms.gle/WaywvZM8UNBimGk88 até o dia 3 de setembro de 2021. 
 
 

2.7 Programação | Profissionais da Educação – CMSP 
Para você ficar por dentro de todas as pautas que serão trabalhadas nesta semana, de 30 de 
agosto a 03 de setembro, 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, ficar por dentro de algum assunto que você perdeu ou até assisti-las 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 

https://forms.gle/WaywvZM8UNBimGk88
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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Repositório do Centro de Mídias, e também no canal do CMSP no YouTube.  
 
Anote na agenda!  
Série “Memória Escolar” - Episódio “Meu ABC, de Erico Verissimo”  
Dia: 02 de setembro de 2021.  
Horário: das 14h às 15h30.  
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.  
Um livrinho muito peculiar será tema do próximo programa da série “Memória Escolar”. Estamos 
falando de “Meu ABC”, de Erico Verissimo, lançado em 1936. O Acervo Histórico da Escola Caetano 
de Campos tem três exemplares desse livro, que é considerado raríssimo e que já pode ser 
consultado por pesquisadores.  
Erico Verissimo escreveu “Meu ABC” utilizando o pseudônimo “Nanquinote”, nome com que batizou 
um boneco desenhado a nanquim. O livro reúne pequenas histórias relacionadas a cada uma das 
letras do alfabeto protagonizadas pelo simpático personagem. 
Para falar sobre o livro, Maria Cristina Noguerol, diretora do CRE Mario Covas/EFAPE, convidou a 
pesquisadora Cristina Maria Rosa, da Universidade Federal de Pelotas, a quem entrevistará. Rosa 
foi quem descobriu que livro foi escrito por Erico Verissimo sob o pseudônimo de Nanquinote.  
 
E ainda essa semana:  
Série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ODS 3 – Saúde física e mental  
Dia: 27/08/2021  
Horário: das 15h45 às 17h15.  
Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.  
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. 

 
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 a dos nossos estudantes poderão 
se tornar cada vez mais comprometida com os princípios necessários para melhorar toda sociedade 
e o nosso planeta.  
E anote aí: dia 03/09 o tema será Violência de gênero na terceira idade, ODS 5! Não perca! 
 
 
 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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2.8 Período de Inscrição para os vestibulares de 2022 
Em continuidade às atividades do Programa EDUCA SP, solicitamos ampla divulgação do período 

de inscrição para os vestibulares de 2022: 

1 - FUVEST – Fundação Universitária para o Vestibular (USP) 

Inscrição: 16/08 a 01/10 

Link do site 

2 - ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

Inscrição: 02/08 a 15/09 

Link do site 

3 - Unicamp - Universidade Estadual de Campinas 

Inscrições: 02/08 a 08/09 

Link do site: https://www.unicamp.br/unicamp/unidades/comvest  

4 - UNESP – Universidade Estadual Paulista 

Inscrição: 08/09 a 07/10 

Link do site. 

 

2.9 Inscrições prorrogadas para a Competição USP de Conhecimentos (CUCo) 
Solicitamos ampla divulgação da Competição USP de Conhecimentos (CUCo), um desafio criado 
exclusivamente para os estudantes do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo para 
incentivar o ingresso nos cursos de graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nos 
componentes curriculares que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de 
acesso ao ensino superior. A CUCo é parte do Vem pra USP! e nela os participantes concorrem 
apenas com estudantes da própria escola e da mesma série escolar. 
As inscrições para o CUCo 2021 foram prorrogadas até o dia 10 de setembro de 2021. 
Para se inscrever e obter mais informações, visite o site. 
 

https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/
http://www.vestibular.ita.br/
https://www.unicamp.br/unicamp/unidades/comvest
https://www.vunesp.com.br/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/

