Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
14/10/2021

REDE Nº 141
Prezados,
ASSUNTO 01: EDUCA-SP – DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE PROFISSÕES VIRTUAL
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 terão acesso a informações
sobre mercado de trabalho e carreira: salário médio, campo de atuação, o dia a dia da
profissão, desafios, entre outras informações.
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 prévestibulares, além de pais e educadores.
Inscrições: a partir de 05 de 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)
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ASSUNTO 02: VIII SIMPÓSIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS (VIII SEC)

O VIII Simpósio de Ensino de Ciências será realizado, virtualmente, no dia 11 de dezembro de
2021. Este simpósio 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.
O tema geral desta oitava edição será: “Nativos e Imigrantes Digitais: Gerações em um Mundo
Diferente”, que reflete o momento global que estamos passando. Além disso, o evento procura
trazer discussões com o intuito de buscar soluções para as questões contemporâneas que
desafiam a democratização das ciências como fator de promoção da qualidade de vida e evolução
da sociedade.
No evento haverá um concurso de trabalhos apresentados que premiará os melhores e mais
completos vídeos pôsteres.
Maiores informações e o formulário para inscrição poderão ser encontrados no site:
https://www.even3.com.br/viiisec/

Rodrigo Santiago PCNP de Química
Gabriela de Carvalho PCNP de Biologia
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 03: 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
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potável e saneamento; ODS 12 – Consumo e produção responsável; 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, como foco em sustentabilidade, por meio do site
(https://ntics.com.br/peclwart/) 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
conferida na integra por meio do seguinte endereço eletrônico:
(https://www.youtube.com/watch?v=JrGMRgutDsg&t=76s).
A inscrição para as oficinas pode ser realizada por meio do seguinte formulário:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSanisr3_laFHaLoYMl4wuhNkTTUPZWK9qry2uMMNIRZWtQ/viewform)
Para mais informações sobre o projeto, acesse o site: https://ntics.com.br/peclwart/

Rodrigo Santiago PCNP de Química
Gabriela de Carvalho PCNP de Biologia
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 04: PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL
Senhores Diretores;
O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo (SEDUC-SP) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em
conformidade com a incumbência do Poder Público no que se refere à 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 às 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. O encontro terá como
foco a abordagem teórica da linha temática de Resíduos Sólidos.
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O Diálogo é direcionado aos Professores, Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores
das Unidades Escolares. Foram realizados em 23/02, 27/04, 24/06 e 17/08, os quatro primeiros
encontros que podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, via Repositório do
CMSP.
Ressaltamos que as atividades desenvolvidas na U.E. tenham os seus registros arquivados e os
temas apresentados nas Reuniões de Trabalho sejam trabalhados nos ATPCs conforme
calendário enviado anteriormente.

Equipe dos Anos Iniciais e Finais
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 05: REUNIÃO DE TRABALHO - MMR N3 DE OUTUBRO
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto 64.187/2019, convoca 1 (um) dos
responsáveis, nas unidades escolares, pelo Método de Melhoria de Resultados, os Professores
Coordenadores de Agrupamentos Escolares – PCAE – e convida os Supervisores de Ensino, para
reunião de trabalho sobre a Reunião de Nível 3 de outubro.
Data: 18-10-2021
Horário: 9h00 às 10h30
Local: Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDQxZjRhNTctMDczOS00YTFhLTkxNDYtMjMyZTlmYzM4NzQz%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22c11fdaa2-f7c4-443d-af8a-f78b2fdf2bd1%22%7d

Comitê Regional do MMR
Núcleo Pedagógico
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