
  No dia 4 de maio, a Secretaria da Educação de Blumenau
visitou o CIEBP, localizado na Escola Ângelo Mendes. O
objetivo é buscar inspiração para novas possibilidades de
inovação para uma educação que envolve o protagonismo, a
criatividade e a autonomia dos estudantes. O atendimento
envolveu a apresentação dos espaços e a demonstração de
como é possível democratizar o uso da tecnologia na
educação. 
 Salientamos que cada espaço foi pensado com a finalidade de
apresentar um jeito novo de utilizar a tecnologia no processo de
ensino-aprendizagem, assim potencializando o uso de recursos
tecnológicos em sala de aula, promovendo assim, aulas mais
dinâmicas e atrativas. 
 Os visitantes ficaram encantados com os projetos e o viés
pedagógico. Esperamos ter contribuído para a melhoria da
educação de Blumenau. Assim como temos feito na educação
do Estado de São Paulo.

VISITA DA SEDUC DE BLUMENAU

     Preparados para o Expo Movimento Inova 2022? O maior evento de
educação, de tecnologia e inovação da rede estadual de ensino está
chegando! Nos próximos dias 25 e 26, estudantes e professores
participarão de uma programação intensa que incluirá a Mostra Interativa de
Robótica e Computação Criativa, a 8ª edição da Feira de Ciências das
Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP), além de diversas palestras e
oficinas. Para os dois dias de evento, são esperadas 20 mil pessoas no
Ginásio do Ibirapuera, na capital.
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Programação da semana

 EXPO MOVIMENTO INOVA 2022

23/05/2022 - PROGRAMA MÃO
NA MASSA: LANÇADOR DE

AVIÃO MAKER
 

Você gosta de aviação? Quer
conhecer um pouco da história dos
aviões? E que tal aprender a fazer
um protótipo de lançador numa
atividade mão na massa super
legal? Neste programa, além de
tratarmos sobre um pouco da
história da aviação e da origem das
máquinas modernas, ensinaremos a
criar um lançador de avião maker e
mostraremos suas funcionalidades
pedagógicas.
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VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O
ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO

 
  Maior arquivo audiovisual da América Latina, a
Cinemateca Brasileira, em São Paulo, reabre ao
público nesta sexta-feira, 13, após quase um ano e
meio fechada. A reabertura será marcada por uma
mostra dedicada a José Mojica Marins, o Zé do
Caixão, com a exibição do média-metragem inédito A
Praga (1980). O filme foi restaurado pelo produtor
Eugenio Puppo, que o encontrou no escritório do
cineasta, em 2007, enquanto organizava uma
retrospectiva. Durante a Semana, haverá um espaço
de exposição de equipamentos e serviços, aberto das
10h às 19h30 no dia 25 e das 9h às 19h30 nos dias 26
e 27 de maio. 
Saiba mais: Associação Brasileira de Cinematografia
Cinemateca Brasileira
Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Mariana - São
Paulo - SP (Área externa)
Evento aberto ao público, com entrada franca,
mediante credenciamento que poderá ser feito neste
link
https://www.workneteventos.com.br/semanaabc/index.
html ou direto na Cinemateca Brasileira nos dias do
evento. É indispensável a apresentação do
comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a
entrada no evento.
Fonte da imagem: https://matracacultural.com.br/wp-
content/uploads/2022/05/cartaz_A_Praga_FINAL_PT_
V2.png-750x400.jpg
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     Na semana passada foi a vez da equipe do
CIEBP Capela do Alto receber professoras e
estudantes do Fundamental I para formação de
professores e estudantes. As crianças tiveram a
oportunidade de criar e gravar histórias digitais
num aplicativo super bacana. Essa é a trilha
especial para os anos iniciais que foi desenvolvida
pelo CIEBP.

CIEBP CAPELA DO ALTO

#vemprociebp

Leve os estudantes da sua escola também para
vivenciar trilhas num CIEBP perto de você!

CIEBP ZULEIKA DE BARROS
     Já os estudantes do Ensino Médio da EE
Profa. Zuleika de Barros Martins Ferreira, na
Pompeia, a casa do CIEBP central, participaram
de uma mentoria no espaço da Cultura Maker.
Fazendo uso de materiais não estruturados, bem
como cola, tesoura, ferro de solda, entre outros,
eles puderam desenvolver um projeto de aldeia
sustentável.

https://www.workneteventos.com.br/semanaabc/index.html
https://matracacultural.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cartaz_A_Praga_FINAL_PT_V2.png-750x400.jpg


p. 04

     Da mão na massa física ao mão na massa digital... o
Professor Geraldo Mangela de Matos, da EE Profa. Dinorah do
Valle, da DER de São José do Rio Preto, iniciou sua aula de
tecnologia com uma proposta de cultura maker, partindo do
Caderno do Aluno, e a partir dela, surgiu a curiosidade dos
estudantes e ele não teve dúvida, levou todos eles a criarem
um jogo fazendo uso do Scratch. Veja um trecho de um
depoimento de estudante:
     “Esse aplicativo é muito bom para quem quer aprender a
programar e não sabe nada. Ele dá noção de lógica de
programação e quando você for programar algo um pouco
mais complicado, você já vai ter uma noção básica de como
fazer. Eu gostei muito da proposta do Professor Geraldo de TI,
porque me ajudou bastante a ampliar a noção que eu tinha
sobre programação.”
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   Você sabia que é possível
programar com Scratch usando uma
Webcam? Para saber mais, acesse o
site da HackEduca. É possível fazer a
programação usando o
reconhecimento da imagem que será
gravada pelos blocos de comando.
Experimente! Não perca esta
oportunidade!

     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, venha conhecer o CIEBP!
     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!

VISITE O CIEBP MAIS PRÓXIMO DA SUA DIRETORIA DE ENSINO.
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Excelente trabalho, Professor Geraldo Mangela!



 

 Atenção!!! Quer trazer os estudantes para o
CIEBP e está preocupado com o transporte?
Saiba que agora a sua escola pode utilizar o
PDDE Paulista, subprograma Manutenção,
para a contratação de transporte eventual de
estudantes com o objetivo de desenvolver
atividades curriculares e extracurriculares,
com propósitos educativos e pedagógicos.
Converse com a direção da escola e agende
uma visita com os estudantes a uma das
unidades do CIEBP. Essa utilização do
recurso está prevista na Resolução SEDUC n°
83, de 17-09-2021.

Organização CIEBP
 Edição e revisão: Antonio Rafael da Costa

Alessandra Sá
Jorge Wilson da Conceição

 Revisão Final: Alexandre Ianusckiewicz Marques
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Rua Padre Chico, 420 - Pompeia - SP
E-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
WhatsApp\ Telegram\ Telefone: (11) 97544-5056

 Se Liga! Registre suas boas práticas
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REGISTRE SUAS BOAS PRÁTICAS

Se você desenvolveu algum projeto ligado à
tecnologia e inovação como professor, ou
participou de algum como estudante, em uma
escola da rede pública estadual, queremos
conhecer o seu trabalho! 
Estamos divulgando projetos ligados à
tecnologia e inovação que foram
desenvolvidos a partir de 2020. Assim, a cada
edição apresentamos um trabalho inovador
para inspirar mais professores a propor
atividades com tecnologia na escola pública.
Não deixe de participar! Conte sua história,
clicando aqui para compartilhar seu trabalho
ou acessando o formulário através do QR
code abaixo.

https://cutt.ly/on2HQQc

