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Nos dias 30 e 31 de março, na semana passada, três novos
Centros de Inovação da Educação Básica Paulista foram
inaugurados no interior de São Paulo, nas cidades de
Araraquara, Catanduva e Jundiaí. Pela primeira vez, teremos
um CIEBP dentro de um parque (em Jundiaí), que receberá
estudantes da cidade e da região. Todas as inaugurações
contaram com a presença da Coordenadora do CIBEP,
Profa. Débora Garofalo, e do então Secretário de Educação,
Rossieli Soares. Na foto ao lado, estudantes de Catanduva
em cena teatral.

INAUGURAÇÃO DOS NOVOS CENTROS DE INOVAÇÃO
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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.

Nesse Mão na Massa, será apresentada
uma animação digital cujo tema é sobre
lendas africanas. A animação abordará a
importância do “lugar de fala”, expressão
criada por movimentos que defendem as
minorias dentro de nossa sociedade. Para
sua construção, será utilizada uma técnica
chamada Stop Motion, que é muito
empregada por grandes nomes da indústria
do entretenimento. 

Programação da semana

Vem pro CIEBP você também! 

ARARAQUARA

JUNDIAÍ

CATANDUVA

Inauguração CIEBP Ribeirão
Preto - Está prevista para
12/04/2022 a inauguração do
CIEBP na cidade de Ribeirão
Preto. É a democratização do
uso da tecnologia, levando às
unidades escolares um espaço
inovador e inspirador. Já são 12
centros e 1 carreta itinerante

12º CIEBP A SER
INAUGURADO
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     Uma ótima dica para complementar a
visita ao CIEBP Central é conferir a
exposição “Visão Reflexiva”, idealizada pelo
artista Zeppa Tudisco e realizada pela
Unibes Cultural. 
        A exposição propõe o seguinte tema: de
um lado matéria e do outro reflexo. De um
lado o que se pode tocar e do outro, aquilo
que nos toca e que ao mesmo tempo é
intocável. A ideia é “provocar reflexões sobre
as coisas mais simples em um momento no
qual a reflexão é rara ou, até mesmo,
inexistente”.
        A mostra se estende até 24 de abril de
2022. Para saber mais, clique aqui.

Fonte: https://unibescultural.org.br/eventos/zeppa-
tudisco-traz-exposicao-visao-reflexiva-para-a-unibes-

cultural/

VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O
ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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   O CIEBP de Catanduva já iniciou suas
atividades colocando a mão na massa. Os
profissionais, dedicados e cheios de
criatividade, fizeram um robô escova
personalizado. A atividade envolve o conceito
de Cultura Maker, ou seja, filosofia do “faça
você mesmo” e trabalha com princípios
básicos de eletrônica, despertando a
inspiração e a criatividade. 
   Então, ficou interessado? Não deixe de
visitar o CIEBP. Além desta atividade, você vai
encontrar outras em que poderá experimentar
e colocar a “mão na massa”. Veja o CIEBP
mais próximo da sua diretoria de ensino e
marque sua visita. Caso seja um profissional
da educação do Estado de São Paulo, faça o
agendamento da visita pela SED, na aba
gestão DE/SEDUC. Os profissionais
municipais, deverão agendar pelo e-mail:
centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br; ou 
 pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou pelo
telefone (11) 97544-5056.
 

CULTURA MAKER, CRIANDO UM ROBÔ
ESCOVA

https://unibescultural.org.br/eventos/zeppa-tudisco-traz-exposicao-visao-reflexiva-para-a-unibes-cultural/
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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!

CONSULTE O CIEBP MAIS PRÓXIMO DA SUA DIRETORIA DE ENSINO.
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Você sabia que algoritmo é uma
sequência de comandos e pode ser
comparado a uma receita de um bolo?
Na receita de um bolo, há o passo a
passo de como utilizar os ingredientes e
transformar tudo em um delicioso bolo.
Assim, o algoritmo é uma sequência
finita de passos.

A Rádio Comunitária é um Projeto idealizado nas
aulas de Tecnologia e Inovação com o auxílio do
Prof. Higor Ricardo Ferreira Diaz, da Escola
Homem de Mello Barão (PEI), localizada na DE
Centro. O intuito é fomentar a comunicação no
ambiente escolar e estender a produção escolar a
toda comunidade. O projeto tem um viés em
comunicação social que se embasa na
Educomunicação. Com isso, os estudantes têm a
oportunidade de ampliar seu conhecimento e
divulgar o trabalho fora dos muros da escola,
praticando, assim, o protagonismo juvenil e o
interesse pela aprendizagem. 

Acesse a rádio: Barão Homem de Mello - Nossa
Rádio, Barão! (peibarao.site). 
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https://www.peibarao.site/conecte-se/nossa-r%C3%A1dio-bar%C3%A3o


 

Rua Padre Chico, 420 - Pompeia - SP
E-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
WhatsApp\ Telegram\ Telefone: (11) 97544-5056
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 Se Liga! Registre suas boas práticas
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Informamos que o Banco de Talentos da
SEDUC está aberto, com vagas para o CIEBP
Zuleika de Barros, até o dia 22/04/2022.
Para se candidatar à vaga, é necessário: ser
docente efetivo da nossa rede; ter concluído o
estágio probatório; e ter disponibilidade de
atuar em São Paulo, na EE Profa. Zuleika de
Barros Martins Ferreira, localizado na Rua
Padre Chico, 420, Perdizes, São Paulo. Para
se inscrever, clique aqui. 

Banco de talentos abre inscrições para
trabalhar no CIEBP Central.

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!

REGISTRE SUAS BOAS PRÁTICAS

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”.

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

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

