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Programação da semana

06/06/2022 - LOGO… ESPERA LÁ, O QUE É SUPERLOGO?

Já programou com o Superlogo? Então, venha conferir este mão na
massa, aprendendo os passos de uma programação básica. São
comandos simples,  dados à personagem do programa, uma tartaruga,
que executará uma determinada ação. Não perca esta aula, cheia de
aprendizagem e de desafios. Bora aprender a  programar com o
Superlogo?

Nos dias 25 e 26 de maio, aconteceu o maior
evento de tecnologia e inovação da rede estadual
de São Paulo. A edição de 2022 ocorreu de forma
presencial, respeitando o protocolo de segurança
do Estado de São sobre a COVID 19. O evento
iniciou-se às 9h da manhã do dia 25 e contou com
a presença da Secretária da Educação Renilda
Peres de Lima, que deu a palavra de abertura e
boas-vindas aos estudantes e professores e,
também,  da Coordenadora do Centro de Inovação,
Débora Garofalo.
Depois da abertura, houve o pronunciamento do
ex-Secretário da Educação, Rossieli Soares,
motivando os jovens e profissionais da educação
sobre o uso da tecnologia. O evento também foi
prestigiado com a presença do Governador do
Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que, entre
outras coisas, conferiu a Mostra de Robótica e as
atividades de tecnologia que as escolas estaduais
desenvolveram ao longo de 2021 / 2022. 
Nos dois dias de realização, evento promoveu
várias atividades, oficinas e palestras.



p. 03

VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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Palco Central -  palestras que
envolveram temas sobre tecnologia; e
apresentações culturais.

Tenda Maker - atividades como robô
desenhista, construção de robô em
papelão, carro de papelão com
mecanismo de elástico.

Oficina de rádio -  Orientação e
construção de uma web rádio
desenvolvida pelo espaço de Cultura
Digital do CIEBP.

Mostra de Robótica  -  os participantes
puderam apresentar seus projetos aos
visitantes e aos avaliadores para
premiação que ocorreu no final do
segundo dia, no palco central. 

Carreta Espacial - Carreta que envolve a
tecnologia e viagem ao conhecimento.
Com

O Centro Cultural FIESP estará apresentando o espetáculo intitulado Rosa, pequena vida de
circo,  que terá início no dia 02 de junho até 26 de junho. A narrativa fala de uma boneca, em
tamanho real, que sonha voar. A personagem vive um episódio no meio circense e mostra ao
público tudo que pertence à realidade do ambiente ao qual ela faz parte. A peça conta com a
técnica de manipulação de bonecos e sombras, que envolve o público na realidade que a
protagonista quer apresentar e inseri-lo.  Marque e agende diretamente no site do Sesi. 
Serviço 
Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1313 - Jardins, São Paulo - SP (estação Trianon-Masp)
Quintas e sextas, às 11h / Sábados e domingos, às 15h *Exceto na quinta (16/6). Neste dia, a
apresentação será às 15h
Agendamentos escolares e de grupos: ccfagendamentos@sesisp.org.br
Mais informações: www.centroculturalfiesp.com.br.
Créditos da foto: Carlos Gueller

Oficina de Minecraft paper -
construção do personagem Steve do
jogo Minecraft realizada pelo espaço
de Prototipagem e Fabricação Digital
do CIEBP. 

Tenda do Drone -
Apresentação de um drone e de

como é produzido.
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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:
Centro; Norte 2; Sul 1; Sul 3; Leste 4; Sorocaba; Guarulhos Sul;
Capela do Alto; Iguape; Araraquara; Catanduva; Ribeirão Preto; .
Quem sabe depois dessa visita, você não queira se tornar um
Professor do CIEBP e atuar em um Centro de Inovação aí perto de
você? Não deixe essa oportunidade escapar!

CONFIRA NO SITE AS ATIVIDADES DO CIEBP E MARQUE UMA VISITA.

   Você sabia que a cultura maker teve
origem em 1950 e que significa, em
inglês, faça você mesmo? Pois é, hoje a
Cultura Maker ganhou força na área da
educação, visando a aprendizagem
significativa por meio do fazer, tornando
esse processo mais dinâmico e atrativo
aos estudantes. Este movimento surgiu
de uma necessidade de ressignificação
em diversos ambientes. 
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A Profa. Kelly Brambilla Kolano Nicolau, da escola EE Manoel
dos Santos da Diretoria de Ensino de Fernandópolis, orientou o
estudante Kayke Alexandre Bezerra da Costa, do 3º ano do EM
num projeto sobre empreendedorismo. Como resultado, ele
desenvolveu um jogo digital através da plataforma WordWall,
tornando a aprendizagem mais interativa e criativa. 
Com a visão de proporcionar a interatividade, nas variadas
disciplinas, os jogos digitais, buscam levar os estudantes a
conseguirem êxito nas disciplinas, contribuindo para a
memorização de conceitos. Isso auxilia o professor a aliar
conteúdo com pensamento crítico e, assim, proporcionar uma
maior interatividade entre os jovens. Dessa forma, cria-se um
ambiente agradável e propício para uso de diversas animações
que possibilitam a construção do conhecimento. 



 

 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 de estudantes,
com o objetivo de desenvolver atividades
curriculares e extracurriculares. Converse
com a direção da escola e agende uma
visita para 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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ÔNIBUS PARA O CIEBPREGISTRE 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.

Rua Padre Chico, 420 - Pompeia - SP
E-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
WhatsApp\ Telegram\ Telefone: (11) 97544-5056
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https://cutt.ly/on2HQQc

