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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

07/03/2022 

 

REDE Nº 032      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: A TEIA LITERÁRIA: PLANEJAMENTO NA SALA DE LEITURA II 
 

É com muita satisfação que divulgamos o nosso próximo encontro de A Teia Literária. 

A nossa conversa será conduzida pela professora Márcia Andréia Reis (responsável pelo 
Programa Sala de Leitura) que apresentará a segunda parte do planejamento de ações e 

práticas de fomento à leitura e produção cultural voltadas às salas e ambientes de leitura. 

Pedimos, por gentileza, que compartilhem a informação com os educadores e unidades 
escolares de sua jurisdição. 

Lembramos que os encontros passados estão disponíveis no Repositório do Centro de Mídias. 

A Teia Literária 

Dia 11/03 às 15h. 

Canal: Desenvolvimento Profissional 2 (Centro de Mídias) 

Público-alvo: Trio Gestor, Professores e Professores de Sala de Leitura. 

 

 

 
                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 02: Prorrogação Adesão ao Programa Aprender Valor 
 

Sr. Diretor, 

O prazo para adesão ao Programa Aprender Valor - ciclo 2020 foram prorrogadas até 31 de 
março. Acesse o link https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor/participar/adesao-
sou-da-escola para maiores informações. Vale lembrar que a rede Estadual de SP já aderiu ao 

programa, sendo assim as escolas interessadas devem realizar a adesão. 

Núcleo Pedagógico 

Assunto XX: Processo Seletivo Formador EFAPE - Banco de Talentos 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais do Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” (EFAPE) está selecionando profissionais do quadro do magistério para 
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compor a Equipe de Formadores. O Período de Inscrição de 15/02/2022 até 31/12/2022. 
Acesse https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/ para mais informações e cadastro no 

Banco de Talentos. 

 

 

 

 
                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
ASSUNTO 03: Inscrições para o evento MasterClass – Categorias Iniciantes e 
Avançados 
 

Informamos que estão abertas as inscrições para os estudantes e professores do evento 

MasterClass que conta com a colaboração da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear 

(CERN). A ideia do MasterClass, em todas as suas edições, é apresentar aos participantes o 

grupo de pesquisa e dar a oportunidade de trabalhar com mentores para aprender mais sobre a 

Física dos séculos XX e XXI. Entre as atividades propostas, estão palestras sobreo Modelo Padrão 

(teoria que descreve as partículas fundamentais da natureza e suas interações), estudos de 

análise de casos reais e o acelerador de partículas do CERN. 

 

A edição avançada é voltada aos estudantes que usualmente já são preparados para o 
MasterClass por seus próprios professores. Já a inscrição para a categoria iniciantes é realizada 
para os participantes sem prévia preparação para o evento. 

 

O evento será totalmente on-line e ocorrerá nas datas para a categoria Iniciante em 14 a 17 

de março e para a categoria Avançada em 23 e 24 de março de 2022 (com atividades diárias 
com duração de 2h30). 

 

Para conhecer a programação da semana de 14 a 17 de março (categoria Iniciante) acesse o 

site:  

 

MasterClass 2022 – Iniciantes – SPRACE  

Para conhecer a programação dos dias 23 e 24 (categoria Avançado):  

MasterClass 2022 – Avançado – SPRACE. 

https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2022-iniciantes/
https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2022-avancado/
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Público-alvo: Professores do componente curricular Física e estudantes interessados em Física. 

Inscrições: Até dia 10 de março de 2022, por preenchimento do formulário:  

Masterclasses 2022 (google.com) 

 

 

 

 
Gabriela Cristina de Carvalho - PCNP de Biologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 04: Autoavaliação Formativa – Preenchimento das Rubricas na SED 
 

A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento de avaliação que acompanha o 

desenvolvimento dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas 

competências socioemocionais em atividades escolares. É um instrumento importante, pois os 

estudantes terão a oportunidade de avaliarem seu processo de aprendizagem avançando no 

desenvolvimento de seus Projetos de Vida. A Autoavaliação Formativa também fornece insumos 

às equipes escolares para que possam repensar suas práticas, visando o desenvolvimento 

integral dos estudantes. 

 

 
A colaboração dos Gestores das escolas e Professores(as) de Projeto de Vida é fundamental no 

incentivo e auxílio do preenchimento das rubricas pelos estudantes, bem como no 
acompanhamento da autoavaliação. 
 

Neste 1º bimestre de 2022, os estudantes farão a Autoavaliação Formativa – Preenchimento 
das Rubricas, na Secretaria Escolar Digital (SED), no período de 07 a 25 de março de 2022. 

 
 

Seguem os links dos Tutoriais – Para estudantes:   
 
https://drive.google.com/file/d/1qyj8O9YX3odfZ3n3wM2kr51zgyDfoE4P/view?usp=sharing 

 
 

 
Seguem os links dos Tutoriais - Para professores:  
 

https://drive.google.com/file/d/1RbPB-hRn3mY1viqV7JkZY2YZW-rndJ3R/view?usp=sharing 
 

 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokh8baGJL7WkxMAgg06R-9RQkMsn3NbjbOBrezGtNmqe4DA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1qyj8O9YX3odfZ3n3wM2kr51zgyDfoE4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbPB-hRn3mY1viqV7JkZY2YZW-rndJ3R/view?usp=sharing
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Contamos com a colaboração de todos(as)!  
 

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para:  
 

inova.educacao@educacao.sp.gov.br 
 

 

 

 
Ivanildo Fernandes Silva 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 05: INOVA EDUCAÇÃO: Formação Aprofundada – 1ª Edição/2022 – 

Inscrições 
 

As atividades dos cursos do Programa Inova Educação – Formação Aprofundada – 1ª 

Edição/2022 (Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia e Inovação) terão início em março de 2022!  

 

Se você foi aprovado nos cursos da Formação Básica e ainda não participou da Formação 
Aprofundada, aproveite essa oportunidade e se inscreva! 

 
IMPORTANTE!  
 

· As inscrições para a Formação Aprofundada – 1ª Edição/2022 deverão ser realizadas por 
adesão; portanto, caberá ao próprio servidor público-alvo da ação, efetivar a sua inscrição 

no(s) curso(s) de seu interesse;  
· Haverá um formulário de inscrição para cada curso da Formação Aprofundada; ·  
Os servidores deverão estar com o cadastro ativo na base da Secretaria Escolar Digital (SED) 

 
 

QUAL O PÚBLICO-ALVO DA FORMAÇÃO APROFUNDADA?  
 
 

· Todos os servidores do Quadro do Magistério (QM) e diretores de Núcleo Pedagógico (QSE);  
· Os profissionais da Rede Municipal de ensino (Diretor, Vice-diretor, Professor Coordenador 

Pedagógico, PEB I e II, Monitor e Auxiliar). 
 

mailto:inova.educacao@educacao.sp.gov.br
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PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

 
As inscrições ficarão disponíveis no período de 9 de março a 24 de maio de 2022, e deverão 

ser realizadas por meio de formulários eletrônicos disponibilizados para cada perfil (SEDUC e 
Municípios), na página de cada curso, no site da 
EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br/  canal “CURSOS E FORMAÇÕES”. 

 
As atividades no AVA-EFAPE terão início de acordo com a data da inscrição, conforme 

cronograma abaixo: 
 

 

 

 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/
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Lembre-se de que participar da Formação Aprofundada é parte final do processo de formação 
do Programa Inova Educação.  

Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da 
Educação, por meio do site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br/  no canal “Fale com a 

SEDUC”. 
 

 

Aguardamos pela sua inscrição!  

 

 

 
Ivanildo Fernandes Silva 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/

