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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

29/04/2022 

 

REDE Nº 064      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: INSCRIÇÕES PARA A “MOSTRA INTERATIVA DE ROBÓTICA E 
COMPUTAÇÃO CRIATIVA” DO EXPO MOVIMENTO INOVA 2022 
 

A “MOSTRA INTERATIVA DE ROBÓTICA E COMPUTAÇÃO CRIATIVA” é um evento que tem como 

finalidade a valorização de práticas docentes e discentes no que se refere à utilização de novas 

tecnologias educacionais, assim como conectar alunos, alunas e demais membros da Rede às 

soluções tecnológicas e ao ecossistema de inovação de São Paulo, oportunizando a vivência nos 

componentes do Inova Educação (Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação  

  

Almeja-se a inscrição de projetos que, por meio da robótica, busquem resolver problemas 

relacionados à comunidade escolar ou problemas sociais de forma geral, que trabalhem as 

seguintes temáticas de maneira interdisciplinar:    

• Sustentabilidade e meio ambiente;  

• Como viver em um mundo pós-pandemia;   

• Justiça Social  

• Cada escola deverá apresentar, no máximo, até 01 (um) projeto, desenvolvido por alunos 

dos Anos Iniciais, Finais ou Ensino Médio e/ou EJA, a ser escolhido por meio de um 

processo de seleção interna cuja realização ocorrerá durante a Semana Expo Movimento 

Inova nas escolas;  

• O projeto poderá ser desenvolvido individualmente ou em grupos de até 3 (três) 

estudantes;  

• O estudante ou o grupo deverá indicar um(a) professor(a) orientador(a) que se 

responsabilizará pela autenticidade dos projetos apresentados;  

• O(a) professor(a) orientador(a) indicado poderá ser somente professor que atue na Rede 

Pública Estadual de Ensino;  

• O(a) professor(a) orientador(a) poderá orientar apenas 01 (um) projeto;  

  

Para a elaboração do projeto:  

• O projeto apresentado poderá ser realizado nos seguintes formatos:  
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• Tecnologias relacionadas ao Movimento Maker: através de impressora 3D, cortador de 

vinil, circuito de papel, bricolagem, entre outros;  

• Computação física e programação: trabalhos em computação física e programação que 

envolvam Scratch, Makey Makey, microbit, arduino, computação desplugada, análise de 

dados, aprendizagem de máquina, dentre outros;  

• Serão considerados apenas trabalhos que possuam caráter expositivo;  

• Os (As) estudantes deverão realizar um vídeo para a apresentação do projeto, com 

duração mínima de 01 minuto e 30 segundos e máxima de 02 minutos, e postá-lo na 

plataforma Youtube – caracterizado como “não listado”.  

• Não serão aceitas inscrições com vídeos produzidos/submetidos fora do padrão.  

 

  

Para se inscrever a Unidade escolar deverá:  

Preencher o formulário no link abaixo e no mesmo enviar o link do vídeo postado no 

youtube até o dia 03/05/2022: https://bit.ly/3M6c7Hp .  

Encaminhar o ANEXO I devidamente preenchido e assinado pelo responsável legal de 

cada Estudante participante no concurso que está na última página da Minuta do 

regulamento que se encontra no documento abaixo:  

 https://docs.google.com/document/d/1k5Sqb-wkGuwvj8RKnLtXlmIHw6RX5TpL-

KKvd0lhwp4/edit  

 
Ivanildo Fernandes/Wilson Rodrigues - PCNPs - TECNOLOGIA 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ASSUNTO 02: LEVANTAMENTO DE BOAS PRÁTICAS 
 

https://bit.ly/3M6c7Hp
https://docs.google.com/document/d/1k5Sqb-wkGuwvj8RKnLtXlmIHw6RX5TpL-KKvd0lhwp4/edit
https://docs.google.com/document/d/1k5Sqb-wkGuwvj8RKnLtXlmIHw6RX5TpL-KKvd0lhwp4/edit
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Com o objetivo de mapear as Boas Práticas vivenciadas nas escolas da rede estadual de São 

Paulo solicitamos o preenchimento do formulário presente no link: 

https://forms.gle/RbfshGip3rJwLWw98 .  

O preenchimento deve contemplar apenas as atividades que estejam em andamento, de diversas 

modalidades como: teatro, música, dança, literatura, projetos inovadores de ciências e 

tecnologia, projetos culturais e quaisquer outros projetos de destaque desenvolvidos nas escolas. 

Importante: preencher apenas 1 Boa Prática por Formulário e podem ser enviados quantos 

formulários acharem necessários. 

O preenchimento poderá ser realizado também pelos Diretores de Escola, não se restringindo 

aos DNP e PCNP. O preenchimento deverá ocorrer até 11 de maio de 2022. 

 

 

 

 
Wilson Rodrigues da Silva - PCNP - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 
ASSUNTO 03: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA TABELA DOS JOGOS ESCOLARES 
 

Senhores Gestores e Professores, 

Informamos que em decorrência a problemas de logística do transporte dos estudantes para a 

realização dos Jogos Escolares, será necessário a suspensão temporária dos jogos previstos na 

tabela, a fim de analisar e viabilizar uma readequação para continuidade dos jogos. Solicitamos 

repassarem a informação aos professores e estudantes inscritos e aguardarem novas 

orientações. 

 

 

 
PCNP Educação Física 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://forms.gle/RbfshGip3rJwLWw98

