
 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

Rede nº 715/21 

Data: 21/09/2021 

 

Assunto: BOLETIM INOVAÇÃO  

 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Vem por aí …  

 

Programas Mão na Massa: Segundas e terças-feiras, das 13h às 14h. 

No app CMSP: todos os canais dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e EJA. 

 

 

 

 

 04/10/2021 - Parceira Fundação 

Telefônica Vivo - Hackeando Futuros  

 

Acha programação difícil? Mas já parou 

para pensar que a todo momento você 

usa a lógica em sua vida? Então, venha 

conferir dicas básicas sobre a resolução 

de problemas usando a lógica, além de 

refletir sobre as futuras profissões. 

 



 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

 

05/10/2021 - Ponte H - um jeito fácil 

de controlar motores!  

Já pensou em dar movimento ao seu 

carrinho? Então não perca o Mão na 

Massa, nele você vai aprender a girar a 

roda usando a Ponte H, um 

componente eletrônico que ajuda na 

rotação do motor DC. Venha conferir e colocar a mão na massa.  

VISITE O CIEBP E EXPLORE, POR OPÇÃO, O ACERVO CULTURAL DE SÃO 

PAULO  

 

No espaço do Sesc Pompéia, localizado na rua Clélia, Pompeia - SP, próximo à 

estação CPTM Água Branca, os estudantes e professores podem prestigiar a 

exposição "Lamento das imagens", estudado e criado por Alfredo Jaar, artista chileno, 

que investigou ao longo de anos a respeito do controle social e manutenção da 

desigualdade por meio de imagens.  

 

As obras são vistas em forma de pôsteres, textos e projeções de vídeos. O 

interessante é que o visitante pode mergulhar no pensamento do artista durante as 

quatro décadas de sua reflexão política, que, combinadas com a tecnologia e com a 

arte, demonstram o pensamento contemporâneo de Jaar acerca da organização da 

sociedade. Umas das obras que apresentam essa discussão é “O silêncio” (The 

Sound Silence), o autor constrói em uma única imagem um teatro, retirada do registro 

do fotojornalista, Kevin Carter, que evidencia um garoto faminto do Sudão sendo 

observado por um abutre, no curta apresenta os visitantes podem refletir sobre vários 

impactos que o vídeo traz como análise.  

 

Jaar dizia que: “Nenhuma fotografia é inocente”, assim como podemos destacar que 

nenhum ato ou fala pode ser inocente, tudo expressa algo ou tem um sentido naquilo 

que se quer dizer. Além da obra citada, o visitante pode conferir outras que 
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expressam dor e agonia de um regime autoritário de Somoza. Portanto, tem muitas 

obras para se debruçar e refletir de forma real a respeito dos acontecimentos do 

mundo contemporâneo. É importante lembrar que o agendamento e a visita são de 

responsabilidade do visitante. 

 

Aconteceu no CIEBP: Visita da Comitiva do Estado do Rio Grande do Sul 

O CIEBP está conquistando todo o Brasil!  
 

 

Desta vez tivemos a visita da Sra. 

Raquel Teixeira, atual Secretária da 

Educação do Estado do Rio Grande do 

Sul, e comitiva. O seleto grupo veio 

conferir de perto o funcionamento desta 

política pública, com o intuito de 

compartilhar suas experiências e 

utilizar as ideias e iniciativas aqui 

aplicadas, em projetos daquele estado. 

Vivenciando momentos de experimentação junto aos estudantes que visitavam os 

espaços na ocasião, a comitiva pôde compreender, na prática, a diferença que o 

CIEBP está fazendo na vida de toda a rede escolar do Estado de São Paulo e o 

quanto mais ela pode contribuir para a formação integral dos estudantes. 

 

Aconteceu no CIESP: Visita da EE Miguel Oliva Feitosa 

Nessa semana pudemos compartilhar experiências e oferecer trilhas formativas a 

mais professores da rede. Destacamos a vez da Escola Estadual Miguel Oliva 

Feitosa, que, representada pela sua diretora, vice-diretora e o PROATEC, 

conheceram o trabalho do Centro de Inovação (CIEBP) e encontraram nele um vasto 

potencial para desenvolver os projetos inovadores em sua Unidade Escolar. Os 

profissionais da educação puderam visualizar os recursos tecnológicos disponíveis 
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para futuramente retornar e participar de outras trilhas formativas e mentorias com 

seus estudantes e seus pares.  

 

Estamos contentes por colaborar com esses projetos! 

 

 

 

 

Você sabia? 

 

Alguns empreendedores que sonham em abrir startups e inovar, ficam perdidos 

quando vão colocar suas ideias em prática. Estudar sobre recursos e gestão de 

negócios é essencial para se ter sucesso. Cursos como Contabilidade e 

Administração são importantes para realizar esses sonhos.  

 

Quer saber mais sobre o assunto? Visite o Hub de Inovação do 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, quer conhecer seu projeto. Conte sua 

história! 
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 Llink do formulário para divulgação: 

https://cutt.ly/on2HQQc  

 

 

Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Denise Avila ou José Luis 

Perea nos respectivos e-mail e telefone: e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br, 

joseperea@prof.educacao.sp.gov.br e  nos fones: 2209-9848, 2209-9846. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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