
 .Cultura MAKER, onde colocaram a mão na massa na criação de um robô;
Espaço de Robótica e Modelagem, local que aprenderam, de forma básica,
a sequência de programação;
Espaço de Prototipagem e Fabricação Digital, onde puderam aprender
modelagem em 3D através do software TINKERCAD. 

  O CIEBP, no dia 07 de abril, recebeu a visita de estudantes do fundamental II
da Escola Barão Homem de Melo. Momento esse que oportunizou a
aprendizagem criativa e significativa. Os estudantes de 6ºs anos visitaram os
seguintes espaços: 

No mesmo dia recebemos a visita da Diretoria de Jacareí, cujo objetivo foi
conhecer os espaços do centro e ver as possibilidades de vincular a tecnologia
aos componentes curriculares em sala de aula. Passaram por 7 espaços cuja a
premissa é a aprendizagem significativa e a construção do conhecimento.  
Marque sua visita ao CIEBP mais próximo. Confira as trilhas no site:
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/trilhas-formativas/ e agende na
Secretaria digital, aba Gestão DE/SEDUC, em seguida, CIEBP. Aos
profissionais da educação do município, o agendamento será pelo e-mail: 
 centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br, ou em contato pelo WhatsApp, pelo
Telegram e/ou pelo telefone (11) 97544-5056. 

VISITA AO CIEBP

Boletim nº 36 abril de 2022

Edição nº36

p. 01

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.

18/04/2022 - Jogo da coleta no SCRATCH

Neste “Mão na Massa”, trabalhando o eixo temático
Meio Ambiente e Sustentabilidade, será apresentado um
jogo de coleta seletiva, do início ao fim, usando o
programa SCRATCH, que é uma plataforma gratuita e
com linguagem de programação em blocos.

Programação da semana

https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/trilhas-formativas/
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 Que tal ouvir uma boa música enquanto
você toma um café num dos espaços
culturais mais famosos da Avenida Paulista?
É isso mesmo! Estamos falando do
programa Café com Música no Centro
Cultural FIESP, que acontece de sexta a
domingo, até o final de abril. A cada dia são
novos convidados e diferentes horários.
 Venha curtir um momento com lugar
definido para relaxar e aproveitar boa
música!

Saiba mais:        
http://centroculturalfiesp.com.br/evento/cafe-
com-musica-2
Serviço
Centro Cultural FIESP
Avenida Paulista, 1313 (na saída do metrô
Trianon Masp)
Lounge de convivência
Fonte da imagem: encurtador.com.br/inKL0

VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O
ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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  O CIEBP da Escola Albino César recebeu a visita dos
estudantes da Escola Estadual Professora Luzia de
Godoy. Nela, vivenciaram a experiência em 3D através
da atividade intitulada “Pegue os óculos, o filme já vai
começar!”. A construção do protótipo é simples, pois
basta ter em mãos: tesoura, cola, papelão, papel
celofane e muita criatividade. Com estes materiais, é
possível a criação de óculos 3D. Dessa forma, foi
possível demonstrar aos adolescentes a sua
funcionalidade e aplicação na prática. A atividade
envolveu a criação de um objeto com materiais não
estruturados. 
 O CIEBP sempre teve como objetivo a replicabilidade
das atividades. Na qual são elaboradas de forma que a
escola possa reproduzir e que seja feito com material de
fácil acesso. 
Também, no CIEBP de Capela do Alto, aplicou-se uma
atividade voltada aos Anos Iniciais, que envolve o
Pensamento Computacional, sem acesso à tecnologia
digital, ou seja, desplugada. Essa atividade, que está
vinculada ao Caderno de Tecnologia dos Anos Iniciais,
contribui como recurso colaborativo no processo de
ensino-aprendizagem e teve como base a construção de
uma imagem em pixels. Dada a ordem de comandos, os
estudantes foram desafiados a descobrir a imagem que
seria ilustrada. 

 

ACONTECEU NO CIEBP DE ALBINO CÉSAR
E CAPELA DO ALTO
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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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 Mobilizar os conhecimentos adquiridos,
utilizando a tecnologia na busca de
solucionar problemas de forma eficiente é o
que chamamos de Pensamento
Computacional. Ele ocorre por meio da
decomposição de problemas, da abstração
de situações, do reconhecimento de padrões
e da sistematização e ao qual o pensamento
algorítmico está ligado. É um conceito
fundamental para a educação
contemporânea.

 Apostando nessa onda de conteúdos através de
áudio, as Professoras Taciana Rangel de Sousa
e Adriana Rolim da Silveira - da EE Profa.
Osmarina Sedeh Padilha, da Diretoria de Ensino
de Pirassununga - criaram e desenvolveram o
Projeto de podcast na escola: "A arte de criar em
forma de som". O projeto foi desenvolvido nas
aulas de eletiva do 2° semestre de 2021 com os
estudantes do 6° ano C. Foram desenvolvidas
diversas atividades, desde a pesquisa de
conteúdo, a produção de material, a elaboração
de roteiros, a gravação e edição dos episódios de
podcast.
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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/

