
Ainda há vaga para professores! Venha para o CIEBP você também!
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PROGRAMA MÃO NA MASSA - Agora, às segundas-feiras, das 12 às 13 horas,
no app CMSP (canais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA) e no Youtube.

21/03/2022 - 5 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

prender 5 princípios básicos da educação financeira sobre posturas e
atitudes que são adequadas para o uso e planejamento dos recursos
financeiros pessoais e familiares. Ficou interessado? Quer aprender e
melhorar sua vida financeira? Esperamos por você!
 #vemprociebp.

    Você sabia que em fevereiro de 2020 (dados do SPC Brasil) 4 em cada
10 brasileiros estavam endividados? Isso mesmo, o equivalente a 60
milhões de pessoas. Ou seja, existe mais gente com o nome negativado
do que toda a população do Estado de São Paulo (estima-se 47 milhões).
Como é possível evitar cair nessa armadilha? Neste programa Mão na
Massa, preparado pela equipe do Hub de Inovação do CIEBP, você irá a-

Formação dos professores para os novos CIEBP
     Nos dias 7 e 8 de março, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista recebeu os
professores que passaram a fazer parte das novas unidades dos CIEBP regionais – a saber,
cidades de Ribeirão Preto e Catanduva (que serão inaugurados em breve); e as escolas
paulistas EE Dona Pilar Garcia Vidal e EE Dr.  Ângelo Mendes de Almeida. Eles puderam
vivenciar dois dias de formação intensa nos espaços em que irão atuar. Foi possível perceber
que os novos professores do CIEBP tiraram bastante proveito da formação inicial, que estão
entusiasmados com a nova perspectiva e que têm muita disposição para trabalhar com
tecnologia e inovação. Sejam todos bem-vindos! Vida longa no CIEBP!

Fonte de homem com cofrinho: <a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo">Fundo foto criado 
por fabrikasimf - br.freepik.com</a>'  



     Destacamos o excelente trabalho da
equipe do CIEBP que está alocado na
escola Maestro Callia. Lá, eles
desenvolveram um trabalho de fotografia
utilizando o Chroma Key e o programa de
edição Gimp. Muito interessante! 
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Além disso, teve até elaboração de HQ de
divulgação dos espaços do Centro de
Inovação.
É isso aí, pessoal! Parabéns a toda equipe

pela criatividade.
 

Já ouviu falar do CIEBP? Quer entender o que é o Centro de
Inovação da Educação Básica Paulista? Gostaria de saber o que faz
um professor da rede pública estadual que atua nos espaços de
tecnologia e inovação? Então, agende uma visita em um CIEBP da
diretoria de ensino mais próxima: Centro; Norte 2; Sul 1; Sul 3; Leste
4; Sorocaba; Votorantim; Guarulhos Sul; Carreta CIEBP Presente em
Miracatu. Quem sabe depois dessa visita, você não queira se
tornar um Professor do CIEBP e atuar numa escola aí perto de
você? Há muitos Centros de Inovação com vagas abertas! Não
deixe essa oportunidade escapar! 
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     O Museu da Imagem e do Som está com várias exposições pra lá de interessantes em sua
programação, mas uma que chama bastante a atenção é a “Portinari para todos”, que segue em
cartaz até 10 de julho de 2022. A mostra conta com instalações interativas, obras em grande
escala e até contextualização do acervo do artista Cândido Portinari com a cultura e história do
país.
Se você quiser visitar esta exposição, gratuitamente, deve escolher as terças-feiras, pois nos
demais dias há cobrança de ingressos no valor médio de dezenove reais (meia). Ainda assim,
vale a pena ter esta experiência para além do “universo” CIEPB.

  VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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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”.

Imagem: Candido Portinari | Chorinho, 1942 | 
© João Candido Portinari 

Para mais informações clique aqui.

https://www.mis-sp.org.br/exposicoes/em_cartaz/94348513-4f49-4c70-b204-38b8165de959/portinari-para-todos-ingressos-a-venda
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     O para-raios foi descoberto quando Benjamin Franklin empinou uma
pipa no meio de uma tempestade, nos EUA. Em 1752, ele resolveu fazer
um experimento e usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel.
No fio, foi amarrada uma chave de metal. Franklin não se machucou, mas
especialistas acreditam que a história foi um pouco diferente, já que a
experiência teria sido fatal. Hoje, um para-raios é composto por hastes e
cabos metálicos, no ponto mais alto, que ligam o topo de um prédio ao
solo. A outra extremidade dos cabos conecta uma barra metálica no solo,
que recebe a corrente elétrica. Quer saber mais sobre tecnologia? Vem
pro CIEBP! 

 Se Liga! Registre suas boas práticas

     Se você gosta de Pokémon, vai querer conhecer esse jogo do Clubes de Matemática da
OBMEP. Além disso, irá aprender ou melhorar seu  conhecimento sobre coordenadas no plano
cartesiano. 

Instagram

Boletim nº 32/ março de 2022

Rua Padre Chico, 420 - Pompeia - SP
E-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
WhatsApp\ Telegram\ Telefone: (11) 97544-5056

Organização CIEBP
Edição: Jorge Wilson da Conceição

Sirlândia Maria Leão dos Reis
Revisão dos textos: Alessandra Silva de Sá

 Revisão Final: Alexandre Ianusckiewicz Marques
 

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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Fonte: https://museuweg.net/blog/benjamin-franklin-ciencia-e-eletricidade//

Fonte: http://clubes.obmep.org.br/

   Quer tentar? Em cada caçada, você deverá
determinar coordenadas (x,y) de um POKÉMON,
marcar essas coordenadas no plano cartesiano que
aparece à esquerda do jogo, atirar uma POKEBOLA e
obter o personagem!
        Se você está disposto a tentar agora, clique aqui.

http://clubes.obmep.org.br/
http://clubes.obmep.org.br/blog/jogo-coordenadas-para-pokemons/

