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Rede nº 605/21 

Data: 03/09/2021 

Assunto: PROGRAMAÇÃO – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMSP 

 

Senhores Diretores;  

 

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

6 a 10 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 Repositório do Centro de Mídias e também no canal do CMSP no 

YouTube. 

 

Anote na agenda!  

 

Desvendando Ferramentas: Genially 

 

Dia: 8 de setembro de 2021.  

Horário: das 14h às 15h30.  

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1 do CMSP. 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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Dando sequência na formação realizada em 11/08/2021, quando apresentamos a 

ferramenta Genially e demonstramos algumas das funcionalidades que a ferramenta 

nos proporciona, chegou a hora de colocar a “mão na massa”!  

 

Nesta formação, faremos um passo a passo de como usar a ferramenta, mostrando os 

menus e possibilidades de designers, além de recursos que ela pode proporcionar.  

 

Genially é uma ferramenta online para criar conteúdo interativo e animado de forma 

fácil, rápida e gratuita, sem precisar ter conhecimentos de design e programação. Ela 

permite a criação em SUBSECRETARIA 29 01.09.2021 diferentes recursos, como 

infográficos, mapas, banners, apresentações de vídeo, animações interativas, guias, 

projetos de gamificação, entre outros.  

 

Potencializa a experiência de aprendizagem, em qualquer modalidade, sendo 

presencial, online ou híbrido, além de desenvolver as habilidades digitais dos docentes 

e dos estudantes. É considerada uma plataforma simples para uso em diversas áreas. 

 

Série – “Clube de Leitura na Prática” 

 

Dia: 9 de setembro de 2021.  

Horário: das 14h às 15h30.  

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1 do CMSP.  

 

No próximo programa da série “Clube de Leitura na Prática”, vamos conversar com os 

mediadores do Clube do Livro Diadema, que é um dos primeiros clubes de leitura da 

cidade. Osmir Pereira da Rocha, Angelina Moreira de Souza e João Lopes da Silva 

Neto são os apaixonados pelos livros que vão nos contar a respeito dessa experiência.  
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O Clube do Livro Diadema nasceu com o objetivo de reunir pessoas para conversar 

sobre livros de maneira livre e descontraída, sem a obrigação da leitura do livro 

proposto e, com a pandemia e a necessidade de distanciamento social, vem realizando 

seus encontros a distância, aos domingos, uma vez por mês com duração de 

aproximadamente três horas.  

 

E ainda essa semana: 

 

Série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ODS 5 – Violência de gênero 

na terceira idade  

 

Dia: 3 de setembro 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 com 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, para organizar uma agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. A intenção 

é implementar políticas SUBSECRETARIA 30 01.09.2021 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 as 

sociedades serem mais inclusivas e pacíficas. 
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A cada semana, um ou mais ODS serão trabalhados, sempre para trazer elementos 

que contribuam para os profissionais da Educação conhecerem e reconhecerem 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 10/09 o tema será Água potável e saneamento – ODS 6!  

Não perca!  

 

Teremos também reprises das web conferências a respeito do Percurso formativo 

sobre práticas de autoconhecimento e desenvolvimento das competências 

socioemocionais! 

 

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 

também pessoal.  
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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 poder conhecer o percurso e rever as webs, iniciaremos 

um ciclo de reprises que serão transmitidas a partir de 03/09 no Canal Desenvolvimento 

Profissional 1.  

 

Não se esqueça: no percurso, também estão disponibilizados os materiais 

complementares no AVA EFAPE, que serão um Diário de Bordo para guiar você.    

 

Vale a pena ver de novo!  

 

Todas as webconferências serão reprisadas das 14h às 15h30, sempre às sextas-

feiras, no Canal Desenvolvimento Profissional 1. Confira a programação: 
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Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Denise Avila nos respectivos e-

mails e telefones: e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br, fone: 2209-9848. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

mailto:montini@prof.educacao.sp.gov.br

