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28/03/2022 - GAMIFICANDO NO SCRATCH: VAMOS CRIAR UM QUIZ!

No nosso próximo Programa Mão na Massa no CIEBP, vamos ensinar vocês a criar um

quiz utilizando a linguagem de programação em blocos, chamada Scratch. A equipe do

espaço Programação Descomplicada está preparando uma ótima aula para toda a rede. 

 O quiz, que será elaborado pelos estudantes e professores, poderá ser aproveitado em

momentos de estudo, de recuperação e de retomada das habilidades desenvolvidas.

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. 

Programação
da semana

SE LIGA! REGISTRE SUAS BOAS PRÁTICAS

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!

Link do formulário para divulgação: https://cutt.ly/on2HQQc

REGISTRE SUAS BOAS PRÁTICAS



 

     Dirigentes, supervisores, PCNPs e diretores dos Núcleos Pedagógicos das diretorias de ensino de

diversas regiões do Estado de São Paulo estiveram no CIEBP Zuleika de Barros nos dias 16 e 17 de março.

Eles vivenciaram propostas de atividades envolvendo tecnologia e inovação, plugadas e desplugadas, a fim

de replicar tais práticas para os professores dos anos iniciais, de suas diretorias. O CIEBP ficou com a parte

do mão na massa na formação oferecida pela EFAPE, com oficinas nos espaços: Hub de Inovação;

Programação Descomplicada; Cultura Maker; Cultura Digital; Robótica e Modelagem; e Prototipagem e

Fabricação Digital. 
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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! 

CIEBP & EFAPE NA FORMAÇÃO DAS EQUIPES DAS D.E
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     Você conhece a palavra pinacoteca? Ela significa "coleção de quadros de pintura" ou "museu de
pintura". E é sobre o museu Pinacoteca que queremos dedicar essa dica cultural. Até agosto deste ano, está
em cartaz a exposição "O Colecionador: arte contemporânea e colecionismo no acervo da Pinacoteca". Os
artistas Bruno Faria, Jac Leirner, Nelson Leirner, Raphael Escobar, Mabe Bethônico e Thiago Honório
trabalharam na coleta, classificação e reorganização de itens localizados no “mundo das coisas”, como
discos, adesivos, estojos, cachimbos, entre outros.

  
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: http://pinacoteca.org.br/programacao/o-colecionador/

Para mais informações acesse o site da Pinacoteca

SERVIÇO
Quarta a segunda, das 10h às 17h30 com permanência até as 18h. 
Entrada gratuita, mas é preciso reservar ingresso.

Não perca!
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Você sabia que o primeiro e-mail foi criado antes da internet? Pois é, ele foi chamado de Mailbox e
ficava nos computadores de Massachusetts, em 1965. Bastava alguém deixar o recado para o outro na
máquina, quando alguém entrasse na máquina, seria possível visualizar o e-mail. Já o e-mail eletrônico
foi desenvolvido pelo programador Ray Tomlinson.

     Você é como o Adriel, o nosso amigo aí embaixo, que adora ler? Que tal ler um livro digital ilustrado

para uma criança? Para seus estudantes? Um livro gratuito online que pode ser acessado também no seu

celular. Isso mesmo! O Programa Leia para uma Criança disponibiliza uma série de livros digitais, que

podem ser baixados  

Instagram
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