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Assunto: Oferta do Novotec Integrado e Expresso
Prezados Gestores,
O processo de adesão das escolas às novas turmas de Novotec Integrado e
de itinerários com cursos de Novotec Expresso será realizada na SED, no período
reservado para a definição da oferta de itinerários. Com o apoio dos Residentes
Novotec nos polos, dirigentes e supervisores farão a validação da demanda das
escolas, considerando os critérios necessários para a abertura de turmas Novotec
(laboratório de informática, infraestrutura, número mínimo de turmas e análise
regional).

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Circulação dos Cartazes sobre o Aplicativo seu Futuro Novotec

A partir dessa semana do dia 6 de junho, os Residentes Novotec irão distribuir
cartazes entre as escolas estaduais e as diretorias de ensino a fim de divulgar o
aplicativo Seu Futuro Novotec para toda a rede de estudantes do estado. Assim
cada diretoria de ensino terá cartazes que podem ser coletados com visitas de
diretores ou professores. O aplicativo está dentro do Programa Novotec e tem como
objetivo oferecer orientação profissional. Ele possui, entre os seus recursos, um Quiz
Vocacional onde estes(as) jovens podem conhecer mais de si e quais as profissões
tecnológicas que mais se aproximam de seu perfil. Além disso, orienta os(as) jovens
a encontrarem os cursos gratuitos oferecidos por instituições técnicas de referência
em todo o estado de São Paulo. Para quem quer saber mais sobre o aplicativo,
segue o link do vídeo contando como foi elaborado. Aqui também está o link para
acessar a arte do cartaz. Além disso, o aplicativo é leve, fácil de ser manuseado e
"descolado". Nós o vemos como uma grande ferramenta para ajudar jovens do
ensino médio e recém concluintes a conseguirem entender que caminho desejam
tomar no âmbito profissional e como.

Atenciosamente,

Responsável:

Gislaine Benedita de Moraes
PEC de Tecnologia
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De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente Regional de Ensino
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