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

23/05/2022 

 

REDE Nº 078      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: FUNDAÇÃO MOKITI OKADA- CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA TODOS OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 
 

A Fundação Mokiti Okada, em parceria com a Intranet Espaço do Servidor, vai transmitir 

gratuitamente a IV edição do Congresso de Educação Ambiental - Cultura de Paz e 

Espiritualidade, para todos os servidores da Educação. 

O evento virtual acontecerá nos dias 03 e 04 de junho de 2022, das 8h30 às 12h30, e pretende 

sensibilizar educadores para a consciência ambiental de valores humanos, tendo como tema 

principal 'A Educação que promove a Espiritualidade através do sentimento de gratidão'.  

Os servidores interessados devem realizar a inscrição até o dia 1º de junho por meio do link: 

https://congresso.fmo.org.br/v3/curso?id=1188. 

Mais informações, acesse:  

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/Fundacao-Mokiti-

Okadatransmitir%C3%A1-gratuitamente-o-Congresso-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-

Ambiental-paratodos-os-servidores-da-Educacao.aspx 
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Governo do Estado de São Paulo 
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ASSUNTO 02: CONVITE PARA OS ESTUDANTES PARTICIPAREM DA FEIRA DE 
PROFISSÕES UNIEXPO 
 

A Uniexpo – Feira de Profissões é um evento presencial e gratuito que nasceu com o objetivo de 

criar conexões entre os principais pilares envolvidos no momento da Escolha da Profissão na vida 

do jovem: como os pais, os educadores, as escolas e as instituições de ensino superior. 

Em 2022, a Teenager reiniciou suas feiras de profissões online por todo país e o próximo 

evento será para o Estado de São Paulo São Paulo no dia 26/05/2022, para o qual convida 

nossos estudantes a se inscreverem de acordo com a sua região:  

São Paulo Capital - Link - https://uniexpo.com.br/evento/uniexpo-on-line-sao-paulo/  

ABC e Litoral - Link - https://uniexpo.com.br/evento/uniexpo-on-line-abc-paulista-

baixadasantista/ 

Seguem alguns destaques do evento como: 

• Palestra - Futuro das Profissões: como escolher com segurança a sua primeira profissão – 

Leo Fraiman; 

• Oficina: Como escolher uma profissão? Reflexões sobre dúvidas e decisões. 

• Questões sobre o vestibular: acalmando a ansiedade e praticando atenção plena 

(Mindfulness). 

No evento acontecerão muitas palestras de profissões das faculdades participantes. 

Confirmadas até o momento do envio do material: USP, Unicamp, Unifesp, Ufabc, ITA, IFSP, 

Fatec, USCS, FSA, PUC, Mauá, Direito SBC, São Judas, São Camilo, Santa Marcelina, Anhembi 

Morumbi e Univalle Bolívia. 

Mais informações acessar: www.uniexpo.com.br  

 

 

 

 
Equipe 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 03: EXPO MOVIMENTO INOVA 
 

Nos dias 25/06 (quarta-feira) e 26/05 (quinta-feira) ocorrerá das 9h às 18h a Expo Movimento 

Inova que será transmitido via CMSP para toda a Rede Estadual de Ensino.  Durante o evento 

ocorrerão diversas palestras com convidados especiais, oficinas e atividades mão na massa 

voltadas aos estudantes dos Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio e EJA, e aos profissionais da 

Educação. As escolas devem se organizar para assistirem as transmissões.  

Durante o evento ocorrerá a Mostra de Robótica e Aprendizagem Criativa.  a Diretoria de Ensino 

de Santo André será representada na Mostra pela equipe da EE Valdomiro Silveira com o projeto 

sobre uso sustentável da água para irrigação utilizando programação com Arduino, coordenado 

pelos professores: Maria Elizete de Souza e Eric Ramos Flamino . 

O evento será também uma oportunidade para conhecer os 30 projetos finalistas da 8ª Feira de 

Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP), que terão a premiação no segundo dia 

do evento.  

A programação completa pode ser conferida no seguinte link:  

https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2022/ 

 

Expo Movimento Inova 2022 | Inova Educação 

| Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo 
Durante os dias 25 e 26 de maio de 2022, a SEDUC-SP, por meio 

da EFAPE, oferecerá, com o apoio de instituições parceiras, uma 

programação composta por oficinas mão na massa e palestras 

com convidados especiais, voltadas aos estudantes do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio e EJA, e aos 

profissionais da Educação. O evento será realizado no formato 

híbrido, com atividades no Ginásio do Ibirapuera e transmissão 

pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Confira! 

inova.educacao.sp.gov.br 

 
 
 
 

Nestes dois dias não haverá ATPC, ressaltamos, porém, que todas as escolas devem 

acompanhar as transmissões conforme a programação anexa, sugerimos utilizar para 

isso as smarts tvs das escolas (kit CMSP) ou smartphones (dados patrocinados).  

Atenção, para as oficinas com transmissão pelo CMSP você pode precisar de: computador, 

tesoura sem ponta, colas branca e bastão, blocos de post-its, canetas piloto, comuns e coloridas, 

https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2022/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2022/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2022/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2022/
https://inova.educacao.sp.gov.br/movimento-inova/movimento-inova-2022/
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cartolinas, durex, lápis de cor, apontador, papelão, papéis diversos, materiais recicláveis, fita 

crepe, giz de cera e bandeja de isopor.  

 

 

 

 
Ivanildo Fernandes – PCNP-Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 
ASSUNTO 04: COMPANHIA NA EDUCAÇÃO PROMOVE JORNADA PEDAGÓGICA 2022 
 

A Companhia na Educação – núcleo do Grupo Companhia das Letras – promove, entre os dias 

23 e 28 de maio, a Jornada Pedagógica 2022. O evento, digital e gratuito, terá como tema neste 

ano: "Percursos de leitura na escola e transversalidades: literatura e diversidade".  

Inscreva-se gratuitamente clicando aqui: https://mcvw1wz4wftn3ygqtzxwzw-29bvq.pub.sfmc-

content.com/in0pdr3g1vv  

Será uma semana inteira de formação pedagógica, com 9 encontros, trazendo conceitos e 

práticas, voltados a educadores, gestores, bibliotecários e outros profissionais da educação 

pública e privada. 

Haverá também momentos de formação sobre percursos de leitura, itinerários formativos, 

educação integral e projetos de vida. 

Todos que se inscreverem receberão um CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, que será enviado 

após o encerramento da Jornada. 

Mais informações, acesse:  

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/Companhia-na-Educacao-

promove-Jornada-Pedagogica-2022.aspx 

 

 

 

 

 

 
Equipe Sala de Leitura 
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ASSUNTO 05: CONCURSO DE DESENHO SOBRE A CHINA “A CHINA NA MINHA VIDA” 
 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC/SP), em parceria com o Consulado 

Geral da China em São Paulo, informa que o concurso sobre o tema "A China na minha vida" está 

em fase de Produção nas Escolas.  

Período: 13 de maio a 17 de agosto de 2022. 

Público-alvo: Estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais 

– Regular, Integral e EJA) e Ensino Médio (Regular, Integral e EJA) e em outras modalidades de 

ensino (ed. indígena, ed. prisional etc.) da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. 

Premiação 

Cada grupo (Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio) terá um vencedor do 1º colocado, dois 

vencedores do 2º colocado, cinco vencedores do 3º colocado e dez vencedores do 4º colocado. 

• 1º colocado – 01 (um) desenho Vencedor: (01) um LAPTOP LENOVO para o estudante + 

Certificado; 

• 2º colocado – 02 (dois) desenhos Vencedores: (01) um Pad XIAOMI para cada estudante + 

Certificado; 

• 3º colocado – 05 (cinco) desenhos Vencedores: (01) um PENDRIVE para cada estudante + 

Certificado; 

• 4º colocado – 10(dez) desenhos vencedores; (01) um Livro de Desenho para cada estudante + 

certificado; 

Os trabalhos premiados serão exibidos através das redes sociais dos Organizadores e incluídos 

numa coletânea impressa dos trabalhos premiados do Concurso. 

Confira o Regulamento (anexo), orientações para inscrição e demais informações no link: 

https://drive.google.com/file/d/1ovxUWjoATW0M_v3qJQ0ce_44fiMLw0Dq/view  

OBS.: Conforme regulamento, encaminhar o desenho para o Núcleo Pedagógico – Diretoria de 

Ensino, aos cuidados da PCNP de Arte – Solange Junqueira. 

 

 

Anexo: REGULAMENTO.A China na minha vida 

 

 

 

 
Solange Junqueira - PCNP de Arte 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

https://drive.google.com/file/d/1ovxUWjoATW0M_v3qJQ0ce_44fiMLw0Dq/view
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/regulamento-a-china-na-minha-vida.pdf
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ASSUNTO 06: RETIFICAÇÃO URGENTE: REDE Nº 077 QUARTO ENCONTRO FORMATIVO 
PEI 2022 
 

Senhores Diretores,  

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor das unidades escolares dos Anos 

Iniciais, Anos Finais e o Ensino Médio do Programa de Ensino Integral (PEI)  de forma presencial 

e o Professor Coordenador Geral (PCG) de forma remota, para o “Quarto Encontro Formativo PEI 

2022 – Registros e Evidências”  conforme segue: 

 

Data: 24/05/2022 (Terça-feira)  

Horário: 8h às 13h  

Público-alvo:01 Diretor (Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio). 

Local: Sala de Reuniões (sala 0) da Diretoria de Ensino Região de Santo André. 

 

Data 24/05/2022 (Terça- feira) 

Horário: 8h às 13h 

Público-alvo: 01 PCG (Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio) de forma remota. 

Link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzFkODUyODAtZTg5NC00YmVjLWE3ODItMzJjMTMyY2ViY2Iw%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-

ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22ea8ca959-2447-404a-b375-6677980ecfac%22%7d 

 

 

 

 
Equipe PEI 

                                     Núcleo Pedagógico 
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