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VISITA À CASA PRETA HUB

     Nos dias 25 e 26 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, haverá mais
uma edição do Expo Movimento Inova. O evento promove a conexão
entre professores, estudantes e outros integrantes da Rede para
conectá-los às soluções tecnológicas inovadoras. É uma
oportunidade de valorizar e de reconhecer práticas inovadoras em
educação, voltadas à tecnologia e inovação, pensamento científico,
bem como culminâncias das disciplinas de projeto de vida e eletivas.
     A primeira edição aconteceu em dezembro de 2019 e contou com
oficinas, palestras, espaços de criação, hackathon e mostra interativa
de ciências e de computação criativa/robótica, com a participação de
cerca de 4 mil pessoas. A edição deste ano não será diferente!
Aguardem as novidades que, em breve, iremos divulgar!!!

     No dia 04 de maio, os Professores Fábio de Paiva e Priscilla
Lima do CIEBP central fizeram uma visita ao hub de inovação
Casa Preta Hub. A fundadora, Adriana Barbosa, que tem uma
longa história dentro do empreendedorismo, foi a criadora da
Feira Preta, que juntava pessoas pretas e que era pensada para
atender esse público-alvo com produtos específicos. A partir dela
surgiu a ideia do Preta Hub, para suprir a carência de um espaço
de encontro, como centro de negócios, para fomentar a cultura e a
economia para pessoas negras na cidade de São Paulo.
Pensando em como inserir esses empreendedores no mercado
digital, eles construíram estúdios para elaboração de podcasts,
recursos audiovisuais, e tem até uma cozinha-estúdio. Tudo isso
dialoga bem de perto com a ideia do Hub de Inovação do CIEBP,
que ajuda os jovens estudantes da rede pública que buscam
empreender também, bem como aqueles que buscam uma
identidade, ou representação. Partindo desse exemplo do Preta
Hub, o CIEBP quer também fomentar o sucesso dos jovens
estudantes negros da rede pública, abrindo caminho para
inciativas voltadas para tecnologia e inovação. #vemprociebp
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Programação da semana

 EXPO MOVIMENTO
INOVA 2022
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VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O
ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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Várias unidades do CIBEP pelo estado estão
recebendo estudantes do Fund I e  promovendo
o encontro deles com trilhas de criação. Nesta
semana foi a vez do CIEBP Catanduva, que
recebera estudantes do estado e do município
de Catanduva.

TRILHA ESPECIAL DO FUND I

#vemprociebp

ALUNOS DA EE GABRIEL HERNANDES DE
ARIRANHA NO ESPAÇO MAKER - CRIAÇÃO

DE ROBÔS

ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.
GASTÃO SILVEIRA NO ESPAÇO CULTURA
DIGITAL - CRIAÇÃO DE HISTÓRIA DIGITAL

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

 
 Exposição Cartas ao Mundo: visitação é gratuita! 

    A mostra é dedicada ao mestre Glauber Rocha e
tem curadoria de Bia Lessa. “Cartas ao Mundo” é
quase mágica, pois se modifica aos olhos dos
visitantes, criando diferentes ambientes para cada um
dos segmentos videográficos. Basicamente, o
espectador assume outros papéis ao se deparar com
três capítulos de uma narrativa cinematográfica com
cenários que ganham vida incessantemente.
 
Saiba mais:
https://catracalivre.com.br/agenda/exposicoes-em-sao-
paulo-sp/

Serviço
SESC Avenida Paulista
Av. Paulista, 119 - Térreo - Bela Vista, São Paulo - SP,
01311-000, Brasil
Até 27 de maio de 2022
De terça a sexta das 12h às 21h30, e, aos sábados e
domingos das 10h às 18h

Fonte da imagem: https://catracalivre.com.br/wp-
content/uploads/2022/01/cartas-ao-mundo-asfixia.jpg

https://catracalivre.com.br/agenda/exposicoes-em-sao-paulo-sp/
https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2022/01/cartas-ao-mundo-asfixia.jpg
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Em 2020, a Diretoria de Ensino da Região de Bauru criou um
evento de culminância para finalizar o projeto de questões
étnico-raciais e antirracistas. O projeto contou com recursos de
videoconferência e a criação de um site e foi organizado pelas
professoras Gina Sanchez (Dirigente), Vera H. G. Zatiti
(Supervisora) e Liciara R. L. Valentim (Diretora de Núcleo
Pedagógico) e teve participação de todo o Núcleo Pedagógico.
No mês de novembro, na I Culminância de Consciência Negra,.
através do Google Meet, os estudantes apresentaram trabalhos
de áudio, vídeo, arte e afins, com a temática étnico-racial,
podendo assim exercer o seu protagonismo e contribuir com a
implementação de uma educação antirracista. 
Para disponibilizar os vídeos de palestras e das apresentações
dos estudantes, a DE de Bauru criou um site do Google. Caso
tenha interesse, acesse o trabalho através do link abaixo.
https://sites.google.com/prof.educacao.sp.gov.br/i-culminncia-conscincia-
negra-/in%C3%ADcio

  
 

     Você sabia que os computadores já
foram vendidos em bancas de jornal?
O primeiro computador doméstico foi
lançado em 1975, a partir da CPU Intel
8080. O modelo Altair 8800 era
vendido na revista Popular Electronics,
com peças soltas para que o próprio
comprador pudesse montá-lo em casa.
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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, 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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 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, que você acessa aqui.

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

Organização CIEBP
Edição e revisão:  Alessandra Sá

Jorge Wilson da Conceição
 Revisão Final: Alexandre Ianusckiewicz Marques
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 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.

http://encurtador.com.br/mxBX4
https://cutt.ly/on2HQQc

