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Informação nº 1: Ensino Colaborativo na Rede Pública de 
Ensino do Estado de São Paulo 

 
 
 

A Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, ao reconhecer o Ensino Colaborativo como 

estratégia importante à inclusão dos(as) estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial nas 

classes comuns do ensino regular, traz como diretriz: 

 

Efetivação do ensino colaborativo para articulação entre o(a) professor(a) especializado(a) 
e os(as) professores(as) regentes das classes comuns - Os serviços da Educação Especial 
serão conduzidos de modo a efetivar o ensino colaborativo, promovendo tempos e espaços 
de articulação entre os(as) professores(as) especializados(as) e os(as) docentes regentes das 
classes comuns, visando ao aprimoramento de estratégias para o desenvolvimento das 
potencialidades dos(as) estudantes, a elaboração de materiais pedagógicos baseados nos 
princípios do DUA e a disponibilização de recursos pedagógicos, de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva na salas de aula comum (Política de Educação Especial do Estado de São 
Paulo, 2021). 

 

É neste contexto que a Coordenadoria Pedagógica - COPED, órgão técnico da SEDUC, apresenta à 

rede estadual paulista o documento ENSINO COLABORATIVO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, que traz uma breve contextualização da matéria e estabelece os eixos 

estruturantes para o Ensino Colaborativo, que serão condutores das ações nas escolas da rede 

estadual. Para acessar o documento clique aqui. 

 
 

 

COPED/DEMOD 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25ad2f60-1ddb-4906-974e-2ea9609c7008
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25ad2f60-1ddb-4906-974e-2ea9609c7008
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Informação nº 2: SARESP 2021 – Processo de Adesão 

 
 

 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo – SEDUC informa que prorrogará o prazo de 

manifestação de interesse ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

- SARESP 2021 até o dia 13 de outubro de 2021 pelas Redes Municipais de Ensino, do Centro Paula 

Souza, do SESI e Escolas Particulares. 

Nesta edição, a SEDUC irá subsidiar a aplicação do SARESP para as redes municipais que aderiram ao 

Currículo do estado de São Paulo e seus materiais, mediante termo de convênio já formalizado e que 

igualmente manifestem previamente seu interesse em participar da avaliação. 

O processo de adesão de todos os interessados inicia-se pela manifestação de interesse que estará 

disponível até 13/10/2021, na Secretaria Escolar Digital - SED. 

 

Informações detalhadas podem ser obtidas no link. 

Tutorial para acessar a SED. 

 
 

COPED/DAVED 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/1vBcOCTnOmbRRreFha6875hK3V019tx94/view?ths=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FG6xu3HveqQdyQs0dIT2lYCHBzZGJNMh/edit#slide%3Did.p6
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Informação nº 3: AAP 3/ 2021 - Orientações complementares 

 
 

Atenção: Equipes de Supervisão de Ensino, equipes do Núcleo Pedagógico, equipes gestoras das escolas e 

professores! 

 
 

Com o objetivo de apoiar os estudantes em sua aprendizagem e subsidiar a equipe gestora e os 

professores em suas ações pedagógicas, informamos que a Avaliação da Aprendizagem em Processo 

do 3º bimestre – AAP 3 para os estudantes que não conseguiram realizá-la estará disponível na 

Plataforma CAEd no período de 13/10/21 até 03/11/21. As avaliações poderão ser acessadas pelos 

estudantes remotamente ou nas unidades escolares. 

Esta é uma oportunidade para a escola e para os estudantes verificarem o desenvolvimento das 

habilidades essenciais para a continuidade da sua trajetória educacional. 

 
 

COPED/DAVED 
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Informação nº 4: Gestão Integrada - Materiais e orientações 
4º bimestre 

 
 

Atenção: Supervisores de Ensino, PNCP, diretores de centro e de núcleo 
 

 
Com vistas a otimização e melhor circulação das informações e materiais que estão sendo utilizados 

para a integração das dimensões e no atendimento das demandas necessárias à realização das 

reuniões de nível, seguem os materiais e as informações que subsidiarão o desenvolvimento da etapa 

“Correção dos Rumos” para esse período. 

 

1. Reunião de Trabalho 

PPT 4ª Reunião de Trabalho - Gestão Integrada 

Gravação da Reunião de Trabalho - Gestão Integrada 

 

2. Live Comitê Gestão Integrada 

PPT Live Comitê Gestão Integrada 

Gravação da Live Comitê Gestão Integrada 

FAQ da Live Comitê Gestão Integrada 

 

3. Reunião N3: 

PPT para a apresentação N3 

Tutorial N3 

 

4. Reunião N2: 

PPT para a apresentação N2 

Tutorial N2 

Formulário de mensuração de indicadores da Dimensão de Processos (preenchimento durante o 

período de realização da N2 - 25 a 27/10) 

Farol de indicadores 

Formulário para envio da apresentação da N2 

https://docs.google.com/presentation/d/1yvxegLFe8BX1VOY0FCtkOSvb_1HgwCva/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1eYjtmZHZm3y7hsex2qBUmCs-PTtkKDAs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F9TqL2-Vv0DUjcehN0pnqOfznaePZVMr/edit?usp=sharing&ouid=118000832435034737160&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=-bJpNr0pySo
https://docs.google.com/document/d/14VSY0yD7z26qumIqKfeZ169jINFrybeV/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P17cljX2oyx349_59vunXUAks61DvDu-/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1N3b-_s1J-t51kur0FpYv89porjP3u8yr/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Vd7ChLgZfk2ncRE1jGOtE2gE1hEM9Ty8/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16SFWh0oDTXcDzkT7Djf8CW4x-Sj_mdM8/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/nK7GHQajZBPWG2aaA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cj8BB2ZChFhDwZJt0GS_uJJk697eOLGc/edit?usp=sharing&ouid=118000832435034737160&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/7jqkkoQTTYQhLoeB7
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5. Reunião N1 

PPT para a apresentação da N1 

Formulário para envio da apresentação N1 

 

6. Envio dos dados dos indicadores de processo: Os dados relacionados à mensuração dos 

indicadores da Dimensão de Processos (Total de servidores ativos na DE, Total de alunos matriculados 

e Total de alunos com frequência superior a 25%) serão enviados por e-mail na próxima semana para 

o Dirigente Regional de Ensino e o(a) Gestor(a) Articulador(a). 

 
7. Manual de indicadores Dimensão de Processos: Para auxiliar a análise e mensuração dos 

indicadores reiteramos a importância de consulta ao Manual de Indicadores da Dimensão de 

Processos. 

 

COPED 

https://docs.google.com/presentation/d/1yQBpmEQsLc3bH7euyFB6YoMKX2FhoFx0/edit?usp=sharing&ouid=114080790161699684218&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/HGRjMmd2o8gaT4jp6
https://docs.google.com/document/d/1L6zW4x0Y9Kh9jSDs_nXNVGWIj_U6FfkHUfbpb5DZmL8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L6zW4x0Y9Kh9jSDs_nXNVGWIj_U6FfkHUfbpb5DZmL8/edit?usp=sharing


9  

 

 
Informação nº 5: Formulário de Inscrição - 8ª FeCEESP 

 
 
 
 

Em continuidade às etapas de realização da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo – FeCEESP – 

8ª edição, encaminhamos os links para preenchimento do Formulário de Inscrição - Fase II: Seletiva Estadual. 
 
 

Neste formulário, as Diretorias de Ensino deverão inscrever os projetos classificados para a Seletiva Estadual, 

conforme o número de vagas indicado no Regulamento da 8ª FeCEESP. 

 
Os anexos solicitados no regulamento deverão ser inseridos no formulário. Lembramos que para cada projeto, 

deverá ser preenchido um formulário (Ex.: 5 projetos, 5 formulários). 

 

O Formulário de Inscrição deverá ser preenchido de 13 a 22 de outubro. 
 
 

Link para os Projetos de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 

Link para os Projetos de Desafios Matemáticos. 

 
Em breve divulgaremos o cronograma atualizado da 8ª FeCEESP. 

 
 
 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

https://forms.gle/vVDJyoLr1WiXy57V8
https://forms.gle/HqZZsgV2n6Cdx86s8
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Informação nº 6: EDUCA-SP – Divulgação da Feira de 
Profissões Virtual 

 
 

Atenção:  Supervisores, PCNP, Diretores e estudantes gremistas! 
 

 
A UNIEXPO ON-LINE – Feira de Profissões Virtual é um evento gratuito organizado pela Teenager, 

com atividades que proporcionam o contato entre os estudantes do Ensino Médio, as instituições de 

Ensino Superior e as diversas áreas de atuação profissional. 

 

A Feira de Profissões Virtual contará com palestras ao vivo, bate-papos com profissionais, 

apresentação dos cursos superiores, dicas e informações sobre o ENEM e os VESTIBULARES, além da 

exposição das universidades por meio dos diversos conteúdos disponíveis nos stands virtuais. 

 
Durante   o   evento,   os participantes recebem   informações   sobre   o   funcionamento   dos 

cursos universitários, a grade curricular, o sistema de avaliação e a metodologia de ensino. Além dos 

conteúdos sobre formação universitária, os visitantes também recebem informações sobre mercado 

de trabalho e carreira: salário médio, onde se pode trabalhar, o dia a dia da profissão, desafios. 

 

Pensando nos maiores influenciadores dos jovens, o evento também disponibiliza uma programação 

exclusiva para Pais e Educadores. Tudo isso em uma plataforma personalizada, dinâmica e segura. 

 
 

Evento gratuito 
 

Data e horário: 21 de outubro (quinta-feira) das 14h às 19h. 
 

Público convidado: alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, cursos técnicos e pré-vestibulares, 

além de pais e educadores. 

Inscrições: a partir de 05/outubro no site: uniexpo.com.br 
 

Lembrando que cada visitante deve fazer a sua inscrição individual, utilizando seu Gmail ou conta 

Google para ter acesso à plataforma (pelo computador ou celular). 

https://uniexpo.com.br/
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Segue a pasta com instruções para receber o kit divulgação para escola e orientações de como se 

inscrever e para participar da Uniexpo on-line. 

 

 

COPED/DAVED/CGPED/EDUCA-SP 

https://drive.google.com/drive/folders/1XV7S7dRDKPlwrI6mxmSt8zDEAch7O08Y
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Informação nº 7: Protocolos para as Aulas de Educação Física 

 
 

 

Com o intuito de orientar os professores e os estudantes de forma organizada e segura para as 

aulas de Educação Física e Atividades Curriculares Desportivas – ACD - no Plano São Paulo – 

Retomada Segura, encaminhamos o protocolo para as aulas práticas. 

 

Acesse aqui o protocolo para aulas de Educação Física presenciais. 
 
 
 

Informação Conjunta: COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM; e EFAPE 

https://drive.google.com/file/d/1znoIgqqPTdYDIcF54-SOZyLIlppF1GZM/view?usp=sharing
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Informação nº 8: Programa Aprender Valor 

 
 

Atenção: PCNPs, Diretores, Coordenadores e professores! 
 

 
Começaram os Projetos Escolares do Programa Aprender Valor! 

 
 

Os Projetos Escolares oferecidos pelo Aprender Valor têm como objetivo o ensino transversal e  

integrado da Educação Financeira. Isto é, a proposta é que esse tema seja trabalhado junto aos 

objetos de conhecimento dos diferentes componentes curriculares. 

 
Convidamos todos para assistir o evento Aprender Valor| Aplicação de Projetos – passo a passo, o 

qual apresenta o passo a passo para aplicação dos projetos, auxiliando os envolvidos nessa etapa 

importante! 

 

Esse evento está disponível no link, do canal do Banco Central do Brasil, no YouTube. 
 

 

Segue abaixo a minutagem do evento Aprender Valor | Aplicação dos projetos - passo a passo, que 

foi transmitido em 30/set. 

 
Fábio Teixeira 

1. Cadastrar professor e alocar professor em turma 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=396 

2. Biblioteca de projetos 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=878 

3. Projetos selecionados 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=1990 

4. Registro das aulas 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=2237 

https://www.youtube.com/watch?v=pAKbZQs72Us&ab_channel=BancoCentraldoBrasil
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=396
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=878
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=1990
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=2237
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5. Avaliação de projetos 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=2799 
 

 

Melissa Moraes e Fábio Teixeira 

1. Notícias na plataforma 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=3610 

2. Quando iniciar a aplicação dos projetos? É necessário concluir a formação antes? 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=3939 

3. Quantos professores podem aplicar os mesmos projetos? 

▶️https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=4114 
 
 
 

 

Agradecemos o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na aplicação dos projetos escolares! 

Contamos com a participação de todos. 

 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF 

https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=2799
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=3610
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=3939
https://youtu.be/pAKbZQs72Us?t=4114
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Informação nº 9: Programa Alfabetização Ambiental 

 
 
 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), haja vista a incumbência do Poder Público 

na responsabilidade de promover a educação ambiental formal e não formal em todos os níveis de 

ensino - artigo 225 da Constituição Federal - e de promover a Política Estadual de Educação 

Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780/2007 e regulamentada pelo Decreto nº 63.456/2018, que 

coloca a Educação Ambiental como componente essencial e permanente da educação, devendo estar 

presente em âmbito estadual e municipal, de forma articulada e continuada, em todos os níveis e 

modalidades dos processos educativos. 

 

Dando continuidade as ações de formação, o 5º Diálogo está previsto para o dia 19 de outubro de 

2021, das 14h00 às 15h00, nos Canais Desenvolvimento Profissional 2 e Professor da Rede 

Municipal. O encontro terá como foco a abordagem teórica da linha temática de Resíduos Sólidos. 

 

O Diálogo é direcionado aos PCNP de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais e das áreas de  

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive Interlocutores de Educação Ambiental; 

Professores das redes estadual e municipal; Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores 

das unidades escolares. 

 
Os Diálogos já realizados podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, via 

Repositório do CMSP: 

 

No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização Ambiental 

– Edição 2021, via CMSP, que retomou o seu contexto e apresentou as duas linhas temáticas que 

serão trabalhadas neste ano: Conservação da Biodiversidade e Resíduos Sólidos. A 1ª apresentação 

pode ser consultada pelo link. 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=9010&id=0
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No dia 27 de abril de 2021, houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada a temática Resíduos 

Sólidos. A 2ª apresentação pode ser consultada pelo link. 

 

No dia 24 de junho de 2021, houve o 3º Diálogo, em continuidade da temática sobre Resíduos Sólidos. 

A 3ª apresentação pode ser consultada pelo link. 

 
 

 

No dia 17 de agosto de 2021, houve o 4º Diálogo. A temática trabalhada foi sobre Biodiversidade, 

com compartilhamento de boas práticas. A 4ª apresentação pode ser consultada pelo link. 

 
 

 

COPED/DECEGEP/CEIAI, CEFAF e CEM 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=11811&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14637&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14641&id=0
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Informação nº 10: 1º Relatório do Conselho Estadual do 
Grêmio Estudantil 

 
 

Atenção: Supervisores, PCNP, Vice-Diretores e estudantes gremistas! 

 
No dia 16 de setembro de 2021 ocorreu a primeira reunião ordinária do Conselho Estadual do Grêmio 

Estudantil para socialização das discussões realizadas em nível de Unidades Escolares, Regional  

(Diretorias de Ensino) e Polo (Conselhos Regionais), a partir de questões sugeridas pelo CGPED, dentre 

outras pertinentes as ações do Grêmio Estudantil. 

 
Dessas discussões resultou em um relatório que solicitamos que seja compartilhado com todas as 

Unidades Escolares. 

 

COPED/DAVED/CGPED/EDUCA-SP 

https://drive.google.com/file/d/1G2RDcd4ERi53GJib2jMGng7LX1tjBEUj/view
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Informação nº 11: Foco do Acompanhamento Pedagógico 
Formativo no período de 11 a 15/out 

 
 

O Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo (APF), iniciado em jan/2021, tem como foco a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. 

 
Durante a sessão de APF da semana de 11 a 15/out, os Professores Coordenadores de Agrupamento 

Escolar (PCAE) irão, junto aos Professores Coordenadores (PC) das unidades escolares, desenvolver 

os seguintes temas: 

 

- Planejar ações de busca ativa a partir dos resultados apresentados no Conselho de Classe; 

- Planejar, desenvolver e acompanhar ações de intervenção para melhoria da aprendizagem 

dos estudantes. 

 

Desejamos um bom trabalho! 
 
 

COPED 
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Informação nº 12: OBMEP 16ª edição - 2ª Fase - Divulgação 
dos Locais das Provas 

 

 

Atenção: Professores, Coordenadores e PCNP de Matemática! 
 
 
 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional realizado 

pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 

 

Dando continuidade ao calendário nacional de 2021, informamos que a partir do dia 07 de outubro, 

as escolas terão acesso exclusivamente no link aos locais de aplicação das provas referentes à 2ª Fase. 

 

Entre 08 de outubro e 18 de outubro será o período para as escolas solicitarem prova em trânsito e 

transferência pelo site. 

 

Lembramos que a Prova da 2ª Fase será realizada no dia 06 de novembro às 14h30min (horário de 

Brasília) e reforçamos que os organizadores estão tomando todas as medidas para assegurar que 

aplicadores, fiscais e estudantes recebam as condições necessárias para a realização das provas, 

seguindo os protocolos de prevenção à Covid. Importante solicitar que os estudantes cheguem aos 

locais das provas com a máscara! 

 

 

 

site OBMEP 

http://www.obmep.org.br/
http://obmep.org.br/index.htm
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Informação nº 13: Semifinalistas da 7ª Edição da Olimpíada 
de Língua Portuguesa 

 
 

 

A equipe de Língua Portuguesa parabeniza Alunos, Professores, Coordenadores, Diretores, 

Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, que muito se esforçaram, para atingir a marca de 

457 relatos enviados à Olimpíada de Língua Portuguesa, considerando o contexto atípico em que 

estamos vivendo devido à pandemia causada pelo Coronavírus. 

 

Nessa edição, houve mudanças nas regras do concurso. Foi dado o protagonismo ao professor que 

enviou seu relato de práticas durante o percurso de trabalho desenvolvido com suas turmas. 

Por meio da Comissão Julgadora Regional, foram selecionados cinco relatos (um para cada gênero 

trabalhado na Olimpíada). Desses cinco, três são da rede estadual e dois, das escolas municipais. São 

eles: 

Gênero Professor Escola Cidade Diretoria 
de Ensino 

Artigo de Opinião Elaine Pomaro EE Antonio Marin 
Cruz 

Marinóplis Jales 

Crônica Jucinei Rocha 
dos Santos 

EMEF Alzira de 
Freitas Casseb 

Monte Azul Paulista --------------- 

Documentário Silvia Chagas 
Gomes 

EE Professor Milton 
da Silva Rodrigues 

São Paulo Norte 1 

Memórias 
Literárias 

Franciene 
Mendes de 

Freitas Marques 

EE Professora 
Sandra Regina Pires 

Barão de Antonina Itararé 

Poema Araí de Campos 
Souza Silva 

EMEIEF Padre 
Giorgio Musizzano 

Piedade ---------------- 

 
Congratulações e votos de sucesso! 

 
 
 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM/Equipe de Língua Portuguesa 
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Informação nº 14: Prorrogação das inscrições para o 
Vestibular da UNESP 2022 

 
 

 

Atenção: Supervisores, PCNP, Diretores e estudantes gremistas! 
 

 
Informamos que as inscrições para o Vestibular da UNESP 2022 foram prorrogadas e todos os alunos 

da rede pública estadual que concluirão a 3ª série do Ensino Médio em 2021, inclusive da EJA/CEEJA, 

poderão se candidatar ao Vestibular, com desconto de 75% na taxa de inscrição. 

 
Ao ingressar na UNESP, os alunos de baixa renda também podem contar com vários programas de 

apoio de permanência na universidade, tais como: auxílio-alimentação, moradia estudantil, bolsa- 

manutenção etc. 

 

Acessando o site da VUNESP, é necessário preencher todos os dados da ficha de inscrição, inclusive 

o RA para que o sistema da instituição possa gerar automaticamente o boleto bancário com o referido 

desconto. 

 

Segue abaixo o cronograma: 
 
 

• Período de inscrição: até 13/10/2021, às 16 horas 
 
 

Segue link do Guia das Profissões on-line para que você possa conhecer melhor todos os cursos 

gratuitos oferecidos pela UNESP. 

 
Em caso de dúvidas: Disque VUNESP 11-3874-6300 

 
 

COPED/DAVED/CGPED/EDUCA-SP 

https://www.vunesp.com.br/VNSP2105
https://www2.unesp.br/portal%23!/guiadeprofissoes/
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Informação nº 15: Projeto de Educação e Cultura 2021 
#EuFaçoParte 

 
 

 

O Projeto de Educação e Cultura (P.E.C.) 2021 é uma parceria da Secretaria de Ensino de Lençóis 

Paulista com a Lwart e a NTICS Projetos. O programa, gratuito, visa envolver escolas de todo o Brasil 

atuando na educação com ênfase em consciência ambiental e práticas sustentáveis, baseando-se nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 

 

Em 2021, o projeto oferecerá oficinas e workshops para estudantes e professores, culminando na 

premiação de Projetos Ambientais desenvolvidos por grupos de até 4 (quatro) estudantes e 1 (um) 

educador. Os estudantes participantes devem ter entre 13 e 18 anos e estar cursando os Anos Finais 

do Ensino Fundamental ou o Ensino Médio. Neste ano, serão enfatizados os seguintes Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 6 – Água potável e saneamento; 

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis; ODS 15 – Vida terrestre; e ODS 17 – Parcerias e meios 

de implementação. 

 

Para participar, os estudantes devem frequentar as três oficinas previstas pelo programa e, ao final, 

encaminhar um projeto ambiental, com foco em sustentabilidade, por meio do site do evento. As 

oficinas voltadas aos estudantes ocorrerão nos seguintes dias: 

1) Abertura + Oficina 1. Tema: Meio Ambiente (20/10) 

2) Oficina 2. Tema: Feira de Ideias (27/10) 

3) Oficina 3. Tema: Construindo um Projeto (03/11) 

 
O workshop de capacitação, voltado aos educadores, foi realizado em 29/09 e pode ser conferido na 

íntegra por meio do seguinte endereço eletrônico. A inscrição para as oficinas pode ser realizada por 

meio do seguinte formulário. 

 

Para mais informações sobre o projeto, acesse o site.. 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

https://ntics.com.br/peclwart/
https://www.youtube.com/watch?v=JrGMRgutDsg&t=76s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS-anisr3_laFHaLoYMl4wuhNkTTUPZWK9qry2uMMNIRZWtQ/viewform
https://ntics.com.br/peclwart/
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Informação nº 16: Campanha Nacional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (CANPAT) - Dia Nacional de Segurança 
e Saúde nas Escolas 2021 

 

 

No dia 08 de outubro de 2021 foi transmitido pelo canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, 

do Ministério do Trabalho e Previdência, o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, em que 

foi trabalhada a temática sobre Bullying Escolar, a referida palestra está disponível no link. 

 

Orientamos que as escolas assistam a palestra e divulguem o Concurso Cultural 2021 dentro desta 

temática, nas categorias desenhos, frases, redação e vídeo, que podem ser submetidas para inscrição 

até o dia 24/10/2021 pelos estudantes, desde os anos iniciais até o ensino médio. O regulamento do 

concurso está disponível no link. 

 

Além da palestra que está disponível no Youtube, há orientações e materiais de apoio que os 

professores podem trabalhar com os estudantes sobre Bullying, disponível no link. 

 

 

COPED/DECEGEP 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/canpat-2/canpat-2021/concursocultural
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/canpat-2/canpat-2021/dnsse_2021
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Informação nº 17: Ciclo de debates sobre Educação em 
Direitos Humanos no Estado de São Paulo - on-line 

 
 

 

A Comissão Estadual de Educação em Direitos Humanos do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana - CONDEPE, realizará entre outubro e novembro o Ciclo de Debates sobre 

Educação em Direitos Humanos no Estado de São Paulo. 

 

De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é “promover a reflexão e debater as 

experiências desenvolvidas na área da Educação em Direitos Humanos pelos órgãos públicos e 

organizações da sociedade civil do estado de São Paulo e construir ações que promovam a integração 

e o fortalecimento da educação em direitos humanos no estado de São Paulo”. 

 
O evento acontecerá nos dias 21 de outubro, 4, 11 e 24 de novembro de 2021, das 17h às 19:30h, 

será on-line e transmitido pelo youtube da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Ciclo está 

direcionado a servidores públicos, educadores sociais, estudantes, familiares e defensores dos 

direitos humanos. Não é necessário fazer nenhum tipo de inscrição. No dia do evento, será 

compartilhado um link para que o participante cadastre seus dados e receba um certificado de 

participação naquele painel. 

 

Segue o link de acesso à página do youtube da Defensoria Pública. 
 

 

No dia 21 de outubro ocorrerá o painel Educação Básica e Educação em Direitos Humanos, do qual 

participará Naomy de Oliveira Ramos, representante da Secretaria da Educação, diretora do DEPEC - 

Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada da EFAPE - Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo. 

 

A programação completa pode ser vista no link. 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

https://www.youtube.com/user/DefensoriaPublicaSP
https://drive.google.com/file/d/1d6ZOE4bk-tkujOidkf4QoBVHtI6RUB4e/view?usp=sharing
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Informação nº 18: Programa Escola + Segura em ERRD 
(Reunião de trabalho e convite para a culminância) 

 
 
 

Informamos às Unidades Escolares que no dia 06 de outubro de 2021, via Centro de Mídias de 

Educação de São Paulo (CMSP), foi transmitida a Reunião de Trabalho sobre o Programa Escola + 

Segura em ERRD, voltada aos Professores Coordenadores das unidades escolares. A reunião faz um 

resumo das trilhas formativas realizadas pelo programa, apresenta algumas propostas de 

intervenção voltadas à Redução de Riscos e Desastres (RRD) e explica como realizar um diagnóstico 

socioambiental da unidade escolar, encorajando a elaboração de projetos locais de RRD. 

 

Ressaltamos que o Programa Escola + Segura está estruturado em três frentes de atuação: 1) 

Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD, 2) Alerta sobre riscos de desastres e 3) 

Protocolo de Proteção à vida. Dentre os objetivos gerais do Programa, destacamos: fortalecer a 

educação para redução de riscos e para resiliência; proteger os estudantes e a comunidade escolar 

contra riscos e desastres; e garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade 

escolar em face dos possíveis perigos e/ou adversidades. 

A Reunião de Trabalho pode ser acessada na íntegra por meio do link. O PowerPoint elaborado, que 

pode ser utilizado em ATPC nas unidades escolares, está disponível no repositório do CMSP, por meio 

do link. 

 

Reiteramos também o convite para que as escolas formulem projetos voltados à Redução de Riscos 

e Desastres, envolvendo estudantes e demais sujeitos da comunidade escolar. Projetos já finalizados, 

em andamento ou em fase de planejamento podem ser inscritos por meio do formulário. 

 

Alguns desses projetos serão selecionados para participar da Culminância do Programa Escola + 

Segura em ERRD, que será transmitida ao vivo no dia 27/10, às 12hs, nos canais Formação de 

Professores, Professor da Rede Municipal e Anos Finais. 

https://www.youtube.com/watch?v=1WaRvuSUMUg
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=17423&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeyQHHRDyAPLBBoEjCVkJeOYeIwdaZB4ErvOeylIeT2H5sQ/viewform?usp=sf_link
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Para retomar os conteúdos das primeiras trilhas do Programa Escola + Segura em ERRD e compartilhar 

ideias, percepções e sugestões, consulte o repositório do Centro de Mídias de Educação de São Paulo 

(CMSP) e os formulários de avaliação por meio dos seguintes endereços: 

 
 

Temática Link da trilha Link do formulário de avaliação 

1. Sistema Nacional e 

Estadual de Proteção e 

Defesa Civil 

https://repositorio.educacao. 

sp.gov.br/#!/midia?videoPlay 

=13910&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F 

AIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRse 

VENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewfor 

m?usp=sf_link 

2. Riscos e desastres no 

Brasil e no Estado de São 

Paulo 

https://repositorio.educacao. 

sp.gov.br/#!/midia?videoPlay 

=14389&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F 

AIpQLSevpb- 

9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCar 

YBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_li 

nk 

3. Percepção de risco https://repositorio.educacao. 

sp.gov.br/#!/midia?videoPlay 

=14634&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F 

AIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQM 

hxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewfor 

m?usp=sf_link 

4. Mudanças climáticas e 

desastres 

https://repositorio.educacao.sp. 

gov.br/#!/midia?videoPlay=1463 

8&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp 

QLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi 

7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_lin 

k 

5.Comunidades Resilientes https://repositorio.educacao.sp. 

gov.br/#!/midia?videoPlay=1463 

9&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp 

QLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB- 

NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewfor 

m 

6. Drogas e violência https://www.youtube.com/chan 

nel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3EN 

A?app=desktop 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp 

QLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl 

_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform 

7. Primeiros Socorros https://www.youtube.com/watc 

h?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onf 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp 

QLSc-ZpL9um12fXvwdUbym- 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE3ENA?app=desktop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
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 AVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT 

9F&index=9 

rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewf 

orm?usp=sf_link 

8. Arboviroses e 

sindemia 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=1z5zkCVjcuw&t=17s 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp 

QLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F 

8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_li 

nk 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=1z5zkCVjcuw&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=1z5zkCVjcuw&t=17s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
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Informação nº 19: VIII Simpósio de Ensino de Ciências (VIII 
SEC) 

 
 
 

Informamos que o VIII Simpósio de Ensino de Ciências será realizado, virtualmente, no dia 11 de 

dezembro de 2021. Desenvolvido desde 2014, inicialmente integrando a Semana de Ciência e 

Tecnologia da EEL/USP, o Simpósio de Ensino de Ciências tem o propósito de oportunizar um debate 

acerca dos vários aspectos envolvidos no ensino-aprendizagem de ciências, tais como metodologias 

ativas de aprendizagem e estratégias pedagógicas, envolvendo professores da Educação Básica, pós-

graduandos, pesquisadores e demais interessados. 

 
Além disso, o evento promove naturalmente o intercâmbio de expertises e experiências entre 

profissionais que atuam nas mais diversas áreas do ensino, sempre acerca da sua temática principal, 

mas buscando soluções para as questões contemporâneas que desafiam a democratização das 

ciências como fator de promoção da qualidade de vida e evolução da sociedade. O tema geral desta 

oitava edição será “Nativos e Imigrantes Digitais: Gerações em um Mundo Diferente”, que reflete o 

momento global que estamos passando e a necessidade de nos adaptarmos, mantendo a qualidade, 

a produtividade e a conexão com o ambiente que nos cerca. 

 

O VIII SEC terá uma programação científica composta por palestras, oficina, mesa-redonda e 

apresentações de trabalhos na forma de vídeo pôster. A programação foi elaborada pensando em 

proporcionar uma oportunidade única para a convivência virtual, discussão, inovação, colaboração e 

troca de experiências entre os participantes. Ademais, haverá ainda um concurso de trabalhos 

apresentados que premiará os melhores e mais completos vídeos pôsteres. 

 

Para participar e maiores informação, acesse o link. 
 
 
 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 

https://www.even3.com.br/viiisec/
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Informação nº 20: Coleção explica como criar espaços makers 
de baixo custo nas escolas públicas 

 
 

Atenção:  Supervisores, PCNP e Diretores. 
 

 
Uma coleção de e-books gratuitos, com três volumes dirigidos a educadores e gestores da educação 

básica, pretende ser referência para todos os interessados em implantar práticas inovadoras em suas 

escolas. Trata-se do Maker Space IoT, série cujo lançamento ocorreu no dia 30 de setembro, durante 

o evento on-line Febrace Talks, o qual pode ser acessado neste link. 

 

Em formato didático, e com linguagem acessível mesmo para quem não é da área de tecnologia, os 

livros digitais reúnem conteúdos teóricos, reflexões e sugestões de práticas para criação e utilização 

de espaços makers em diversos contextos pedagógicos e em diferentes realidades de ensino. 

 

As publicações foram elaboradas a partir do projeto Internet das Coisas para Jovens do Ensino Médio 

(IoT EM), implantado em cinco escolas públicas do Estado de São Paulo, em 2020, viabilizado por uma 

parceria entre o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), a empresa Furnas Centrais 

Elétrica e apoio da Escola Politécnica (Poli) da USP. O evento de lançamento será mediado por Roseli 

de Deus Lopes, professora da Poli e coordenadora científica da coleção, com a participação de um 

gestor e um professor de escolas participantes do projeto. 
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https://febrace.org.br/acervo/outros/colecao-maker-space-iot/
https://youtu.be/kEgxBogHa8Q
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Informação nº 21: ERRATA – Informação nº 04 - Boletim nº 32 
- Torneio de Educação Financeira 

 
 
 

O Torneio de Educação Financeira é um concurso cultural recreativo com objetivo de promover a 

educação financeira como meio de transformação pessoal na vida de professores e estudantes no 

Brasil. Além de oferecer premiação para estudantes e professores, o Torneio é desenvolvido 

totalmente no WhatsApp com conteúdos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 
Período de realização: 25/10 a 19/11/2021 

 
 

Público-alvo: estudantes matriculados no Ensino Médio 
 
 

A partir de 18/10/2021 o acesso à plataforma para testes e formação de turmas estará liberado, 

acesse: https://www.torneiodeeducacaofinanceira.com . 

O evento é organizado pela ChatClass em parceria com Instituto XP. 
 
 

De 23/09 a 14/10, sempre às quintas-feiras, às 17h, serão promovidas lives sobre o tema. Para 

participar acesse o link. 

 
 
 
 

 

COPED/DECEGEP 

https://www.torneiodeeducacaofinanceira.com/
https://www.youtube.com/ChatClass
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