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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 713/2021 

Data: 11/11/2021 

Assunto: Programação de Formação no CMSP: Memória Escolar (Trajetórias de Duas Alunas 

Negras Caetanistas e Dia da Consciência Negra - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

ODS 10) 
 

Prezado(a), 

 

Olá, servidor(a)!  

 

Para você ficar por dentro de todas as pautas que serão trabalhadas nesta semana, de 16 a 19 de 

novembro, 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: 
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 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!  

 

Série: Memória Escolar: Trajetórias de Duas Alunas Negras Caetanistas – de 1950 até 1971 

 

Dia: 18 de novembro de 2021.  

Horário: das 14h às 15h30. 

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP.  

 

 

Série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ODS 10  

 

Dia da Consciência Negra  

Dia: 19 de novembro 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 

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. 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
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 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. 

 

 

Contamos com vocês!!! 
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Atenciosamente,  

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


