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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 616/2021 

Data: 23/09/2021 

Assunto: Profissionais da Educação - CMSP 
 

 Olá, servidor(a)!  

 

Para você ficar por dentro de todas as pautas que serão trabalhadas nesta semana, de 27 de 

setembro a 01 de outubro, 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 mesmo assisti-las novamente, 

além de 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 e também no canal do CMSP no YouTube.  

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/inicio
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
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Anote na agenda!  

 

Desvendando Office 365: Da instalação ao uso no celular  

Dia: 29 de setembro de 2021.  

Horário: das 14h às 15h30.  

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.  

 

Formação: Conselho de Classe Participativo  

Dia: 29 de setembro de 2021.  

Horário: das 15h45 às 17h15.  

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP. 

 

Realizaremos no Canal de Desenvolvimento Profissional 1, a formação para a equipe gestora das 

escolas (Diretor, Vice-diretor e PC), sobre Conselho de Classe Participativo, com um diálogo 

reflexivo sobre a importância da gestão da aprendizagem durante os momentos de Conselho de 

Classe. 

  

Convidamos a todos para participarem!  

 

Série – “Memória Escolar”: Acervos do Palácio 

 Dia: 30 de setembro de 2021.  

Horário: das 14h às 15h30.  

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.  

 

Série: “Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ODS 5 – “Dia Internacional das Pessoas 

Idosas”  

Dia: 01 de outubro de 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 

https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
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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 08/10 o tema será “Dia Nacional do Deficiente Físico”, ODS 10!  

REPRISES – Percurso formativo sobre práticas de autoconhecimento e desenvolvimento 

das competências socioemocionais  
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Diante da complexidade que temos vivido, são cada vez mais importantes ações para apoiar os 

educadores no autodesenvolvimento e no autoconhecimento, para que possam lidar de forma 

construtiva e criativa com os desafios da vida profissional e pessoal.  

 

Pensando nisso, a EFAPE e o Instituto Ayrton Senna elaboraram o percurso “Jornada formativa: 

práticas de autoconhecimento e desenvolvimento das competências socioemocionais”.  

 

Ao longo dessa jornada, foram apresentadas seis webconferências temáticas, relacionadas ao 

tema. E para conhecer o percurso e rever as webs, iniciaremos um ciclo de reprises.  

 

Não se esqueça de que, no percurso formativo, no AVA-EFAPE, também estão disponibilizados os 

materiais complementares, como um “Diário de Bordo” para guiá-lo.  

 

Todas as webconferências serão reprisadas das 14h às 15h30, sempre às sextas-feiras, no Canal 

Desenvolvimento Profissional 1, no CMSP: 

 

Formações complementares ao curso de Professor Coordenador de Área – 1ª Edição/2021: 

Roda de Conversa: Os desafios na gestão de suas respectivas equipes de área  

Dias: 24 de setembro e 01 de outubro de 2021.  

Horário: das 8h às 9h.  

Local: no canal Diretor Municipal; Professor da Rede Municipal e Formação de Professores, 

do CMSP.  

https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://www.youtube.com/channel/UC3kFZSrocOYPS8ASGB2ieoQ
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
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Objetivos da Formação: Compreender os desafios inerentes à gestão da formação docente.  

 

 

 

 

 

Contamos com sua participação. 

 

 

 

Responsável: 

Márcia Regina de Rissio  

 PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 

 

 

 


