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     No dia 12 de abril, foi inaugurado o 12º CIEBP, na EE Thomas
Alberto Whately, em Ribeirão Preto. A inauguração contou com a
presença da Secretária de Educação, Profa. Renilda Peres de Lima,
que, com simpatia e zelo pela educação, deu ouvidos aos estudantes
durante o evento, sempre disposta a saber o que desenvolveram em
cada espaço. 
     O CIEBP é uma política pública para a rede de ensino do Estado de
São Paulo, mas, atualmente, iniciou o atendimento aos municípios que
querem democratizar a tecnologia e usá-la nos processos de ensino-
aprendizagem. 
    Já são 12 CIEBP e mais a carreta CIEBP Presente (itinerante) para
atender a educação do Estado de São Paulo e dar maior visibilidade ao
uso da tecnologia como forma de inovação na educação do século XXI.
Assim, estamos propagando a cultura maker e mostrando que é
possível tornar a educação mais atrativa e significativa, além de
relacionar o componente de tecnologia com a matriz curricular. Grande
avanço e democratização da tecnologia nas escolas. Venha fazer parte
disso você também!

#vemprociebp

CIEBP EM EXPANSÃO, INAUGURAÇÃO EM RIBEIRÃO PRETO
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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.

25/04/2022 - Economizar é o maior barato!

Neste “Mão na Massa”, trabalhando o eixo temático Educação
Financeira, será apresentada a elaboração de um cofre, com
segredo, utilizando material não estruturado. Então, prepare-se para
colocar a mão na massa e economizar!

Programação da semana
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 A exposição “A Tensão” reúne 16 trabalhos em
grandes proporções do artista argentino,
conhecido por deslocar objetos de seus lugares
habituais.

Depois de passar pelo Rio de Janeiro e por Belo
Horizonte, o surpreendente trabalho do artista
argentino Leandro Erlich, conhecido por criar obras
que brincam com a percepção de quem as
contempla, finalmente chega ao CCBB São Paulo!
A mostra é grátis e pode ser conferida entre 13 de
abril a 20 de junho, todos os dias (exceto às terças-
feiras), das 9h às 19h. Você não vai perder, né?
Acesse o site para adquirir o ingresso:
https://www.eventim.com.br/artist/leandro-erlich-a-
tensao/

Saiba mais:        
https://www.instagram.com/ccbbsp/
Serviço
CCBB SP - Centro Cultural Banco do Brasil São
Paulo
Rua Álvares Penteado, 122 Centro, São Paulo - SP,
Brasil
Fonte da imagem: encurtador.com.br/choMR

VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O
ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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     O CIEBP da Escola EE  Ângelo Mendes, que fica
no Jardim Oriental, perto do Jabaquara, já está
recebendo estudantes e professores desde o dia 22
de dezembro. De lá para cá, todos os espaços - Hub
de Inovação, Programação Descomplicada, Cultura
Maker, Cultura Digital, Robótica e Modelagem e
Prototipagem e Fabricação Digital - estão recebendo
estudantes e professores da própria escola para
visitas, realização de trilhas e mentorias. Além disso,
claro, ele estão com as portas abertas para as
escolas públicas estaduais e municipais que
quiserem vivenciar experiências com tecnologia e
inovação. 
     Os professores Adlai Daniel e Jean Carlos do
espaço Robótica e Modelagem fizeram uma parceria
com o espaço Prototipagem e Fabricação Digital para
criar um protótipo inusitado: um Chapéu Mexicano.
Não é demais?! E funciona de verdade! Quer
aprender a fazer um também, professor(a)? Agende
uma mentoria no CIEBP  Ângelo Mendes. 

#vemprociebp 

CIEBP ÂNGELO MENDES
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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; Araraquara, Catanduva, Jundiaí e Ribeirão
Preto. 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 o Youtube, originalmente,
foi criado como um site de namoro? Pois é,
a princípio era para os internautas enviarem
um vídeo pessoal para arrumar o par
perfeito. Não deu muito certo, então
começaram a divulgar todos tipos de vídeos,
como é feito até hoje. 

     Controle financeiro familiar é um assunto muito
sério, não é mesmo? Com isso em mente, o Professor
David Paulo, da EE Profa. Carmem Munhoz Coelho,
da Diretoria de Ensino Região de Franca, desenvolveu
o Projeto Controle Financeiro Familiar.
     O projeto levou estudantes do 7º ano a aprender
como usar o Planilha do Google para a realização de
cálculos, tendo como fonte as receitas das próprias
famílias, aplicando conceitos de receitas e despesas.
Cada estudante pôde compartilhar os resultados na
plataforma Padlet.
     Entre outras coisas, os estudantes puderam agir
com protagonismo, tornar-se consciente da realidade
financeira da sua família e auxiliar no controle
financeiro da família. Parabéns, Professor David!
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 Se Liga! Registre suas boas práticas
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     O Banco de Talentos da SEDUC está
recebendo inscrições para vagas no CIEBP
Zuleika de Barros, até o dia 22/04/2022.
     Para se candidatar, 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. 
     Quer conhecer o CIEBP? Venha nos
visitar! Aproveite e navegue no nosso site:
https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/
Para se inscrever:
https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.b
r/

BANCO DE TALENTOS COM VAGAS
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

p. 04

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


