
DESTAQUE: EXPANSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO CONTINUA À TODO VAPOR
A semana do CIEBP Central foi recheada de formação em tecnologia e inovação para professores. Isso
porque oferecemos formação para as equipes docentes que ingressaram recentemente nos Centros de
Inovação das Unidades Cidade Soimco II, Albino César, Doutor Ângelo Mendes de Almeida e Maestro
Callia. 

Vocês também são bem-vindos ao CIEBP!
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Programa Mão na Massa: agora às segundas-feiras, das 12 às 13 horas, no app
CMSP: todos os canais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA.

21\02\2022 - Segurança nas redes sociais: táticas de desinformação

Você já ouviu falar em fake news? Claro que sim, não é? E em

"tática de firehosing"? Não se assuste... o termo é mais complicado

do que o assunto. Nesse Mão na Massa do dia 21 de fevereiro

iremos tratar desses assuntos que envolvem as redes sociais e

explicar essas estratégias para espalhar informações falsas que são

tão comuns hoje em dia. Além disso, iremos  ensinar vocês a criar

campanhas contra fake news usando uma plataforma muito legal e

cheia de recursos. E se você já tem idade suficiente e tem um perfil

numa rede social, como o Instagram, vamos dar dica de como criar

posts. Não perca! 
Fontes:

https://pixabay.com/pt/photos/not%c3%adcias-falsas-farsa-aperte-4881488/ 

https://pixabay.com/pt/photos/not%c3%adcias-falsas-farsa-aperte-4881488/


Agora dê uma olhada na produção da equipe do Centro de Inovação de Cidade Soimco II:Agora dê uma olhada na produção da equipe do Centro de Inovação de Cidade Soimco II:
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A expansão do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) tem proporcionado a possibilidade de
conhecimento e experimentação de metodologias ativas, inseridas no contexto da Tecnologia e Inovação, a dezenas de
estudantes da rede estadual.
A equipe, da Unidade CIEBP da Escola Estadual Dona Pilar Garcia Vidal, ofereceu trilhas nos espaços de Robótica e
Prototipagem:

ACONTECEU NO CIEBP



Na Unidade CIEBP de Sorocaba houve atividade de acolhimento, feita por estudantes da EE Francisco EuphrasioNa Unidade CIEBP de Sorocaba houve atividade de acolhimento, feita por estudantes da EE Francisco Euphrasio
Monteiro. Também houve trilhas formativas para os estudantes do sexto ano. Essas ações fizeram parte doMonteiro. Também houve trilhas formativas para os estudantes do sexto ano. Essas ações fizeram parte do
planejamento dos professores da mesma escola. Para completar, a equipe realizou atividades com o livroplanejamento dos professores da mesma escola. Para completar, a equipe realizou atividades com o livro
“Robótica com Sucata", de Débora Garofalo e, ainda, a receberam a visita da vereadora Iara Bernardi com seu“Robótica com Sucata", de Débora Garofalo e, ainda, a receberam a visita da vereadora Iara Bernardi com seu
assessor Flederson Assis do Nascimento:assessor Flederson Assis do Nascimento:
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Na unidade CIEBP localizada na Escola Estadual Albino César, o pessoal fez um momento de

apresentação dos espaços aos professores e estudantes da escola local. Confira:



Boletim nº 29/ fevereiro de 2022

Edição nº29

p. 04

O CIEBP de Capela do Alto também está com várias atividades. A equipe tem feito um

trabalho de apresentação dos espaços aos professores da rede municipal de ensino da cidade:

Sua escola pode organizar o transporte dos estudantes para visitar o CIEBP
por conta própria, ou entrar em contato com a diretoria de ensino da
região para que seja verificada a possibilidade de oferta do transporte
utilizando o documento “Ata de Transporte Eventual”.
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Você gosta de fotografia? Conhece o famoso fotógrafo Sebastião Salgado? Então não pode perder a
exposição “Amazônia”, que está sendo exibida aqui perto do CIEBP, no Sesc Pompeia. A mostra, que reúne
mais de 200 imagens feitas pelo fotógrafo mineiro, revela as maravilhas da maior floresta tropical do
planeta. Apesar do tema tipicamente brasileiro, o tema é de interesse global, tanto é assim que a mostra já
rodou pela Europa – Paris, Roma e Londres – antes de chegar em São Paulo. A foto abaixo já nos dá uma
dimensão da beleza do trabalho desse artista e da riqueza cultural indígena da Amazônia. Podemos perceber
também o preto & branco que caracteriza as fotografias dessa mostra. O trabalho de Sebastião Salgado
reflete sete anos de expedições e retrata o cotidiano de doze comunidades indígenas, bem como paisagens
lindíssimas. De mais, não é mesmo? Mas não é tudo! Você poderá também conhecer um pouco da realidade
desses povos através de sete vídeos que apresentam testemunhos de lideranças indígenas sobre a luta dos
povos indígenas pela sobrevivência e a importância da floresta. Tudo isso ambientado por uma trilha sonora
composta exclusivamente para essa exposição pelo francês Jean-Michel Jarre. E não para por aí... Quer
conhecer a exposição? Temos certeza que sim. Então, depois de visitar o CIEBP, não perca essa
oportunidade tão perto aqui da gente. #vemprociebp

 
VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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SERVIÇO
Exposição AMAZÔNIA, de Sebastião Salgado  
Período expositivo: 15/02 a 10/07/2022 
Horários: todos os dias, de terça a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h.
Local: área de Convivência do Sesc Pompeia
Endereço: rua Clélia, 93, Pompeia.  
Entrada gratuita.   
Mais informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/amazonia-sebastiao-salgado/ ou
https://catracalivre.com.br/agenda/sebastiao-salgado-exposicao-amazonia/ 

Foto: Sebastião Salgado. Um xamã Yanomami realiza um ritual na colina do Pico da Neblina, 2014. Fonte: https://bityli.com/yaOwz 
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A Inteligência Artificial tem rendido muito dinheiro para empresas, inclusive as que utilizam streaming. O
sistema de algoritmos fornece recomendações automáticas aos usuários da internet, e isso faz com que
essas empresas economizem em publicidade, pois tais recomendações conquistam a maioria dos
internautas, uma vez que baseiam-se em suas escolhas e interesses anteriores, manifestados na rede. 
Estamos falando em cerca de um bilhão de dólares de economia por ano, por empresa.
Quer saber mais sobre algoritmo? Vem pro CIEBP!

Fonte: https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/24/20-curiosidades-nteligencia-artificial/ 

 Você sabia?

 Se Liga! Registre suas boas práticas

 Hora de descontrair Se você gosta de jogos de computador e de um bom

desafio matemático, vai adorar o jogo Robô Lógico.

Nele, você irá conduzir um robozinho bem simpático

em sua missão de coletar o máximo de parafusos que

puder e algumas vidas extras. Ficou curioso? Então

clique no link abaixo e divirta-se! E lembre-se… quer

aprender sobre pensamento computacional?

#vemprociebp.

https://www.escolagames.com.br/jogos/roboLogico/

Instagram
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Se você desenvolveu  algum projeto dentro ou fora da sala de aula ligado à tecnologia e inovação,

queremos conhecer o seu trabalho! Pode ter sido em 2020, 2021 ou 2022, seja como estudante ou como

professor, e deve ter acontecido em uma unidade escolar da rede pública paulista. Não deixe de participar!

Conte sua história!
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