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

23/09/2022 

 

REDE Nº 141      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PRORROGAÇÃO DA APLICAÇÃO DO MTI 
 

O Método de Tecnologia e Inovação - MTI é uma ferramenta de diagnóstico, planejamento, 

execução e monitoramento de ações voltadas à adoção de tecnologia, comunicação e inovação 

(TICs) para a rede estadual de ensino de São Paulo. 

 

O MTI é uma metodologia que auxilia na viabilização da execução dos Planos de Dimensão 

Pedagógica e Convivência realizados pela Secretaria, a partir da possibilidade de aquisição de 

tecnologias. 

 

A aplicação do planejamento para a adoção de tecnologia foi prorrogada até 08/10/2022. Os 

atores envolvidos nesta edição serão: gestores escolares, professores coordenadores, 

PROATECs, professores, estudantes da 6ª e 9ª séries dos anos finais e 1º e 3º do ensino médio. 

Assim, é primordial que os diretores das unidades escolares atuem para aperfeiçoar as ações de 

tecnologia, conforme o seu próprio diagnóstico. Toda a rede deve se atentar, especialmente, à 

adoção de Recursos Educacionais Digitais (REDs). Pede-se atenção às etapas para o 

preenchimento do formulário, por meio da SED, conforme anexo: 

 

 

1-   Para dar início no preenchimento do questionário, clique no menu Gestão Escolar/ MTI / 

Questionário Tecnologia; 

2-    Após clicar no botão “questionário de tecnologia” é disponibilizada a tela do diagnóstico, 

onde o usuário pode responder às questões de acordo com o perfil relacionado – gestor, 

professor ou aluno; 

3-    Após o preenchimento de todas as perguntas do questionário, o usuário recebe a 

devolutiva de sucesso no envio; 

4-   Após 70% dos gestores, professores e alunos da escola responderem o questionário, a 

devolutiva fica disponível. Clique em Gestão Escolar/ MTI / Devolutiva; 

5-   O sistema disponibilizará a devolutiva de acordo com a sua rede de ensino, basta 

confirmar as informações e clicar em “pesquisar” 6- Em casos de dúvidas ou problemas, 
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sugerimos que registre uma ocorrência no nosso portal de Atendimento, através do 

link https://atendimento.educação.sp.gov.br.” 

Link do tutorial 

https://drive.google.com/file/d/1vwuRTSRvvmL3x6CRZt8b6O7iZyXrbGkG/view?usp=sharing 

  

 

 

 
Wilson Rodrigues da Silva – PEC - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 02: CURSO – FORMAÇÃO DE FORMADORES (AS) EM HISTÓRIA E CULTURA 
AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 
 

Caros (as) Educadores (as).  

  

Informamos que estão abertas as inscrições para o curso promovido pela Defensoria 

Pública Estadual - Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial 

(NUDDIR): “Formação de formadores(as) em história e cultura africana e afro-

brasileira”.  

Sinopse: O curso visa subsidiar profissionais da educação, defensores/as públicos e 

servidores/as da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que possam compreender a 

conformação das relações étnico raciais na cultura brasileira e interferir no cotidiano da cultura 

escolar. Pode, ainda, contribuir para a construção permanente de um ambiente escolar de 

respeito, plural, de proteção, livre de discriminação e no qual possam ser exercidas todas as 

potencialidades dos indivíduos. Objetiva contemplar as premissas preconizadas pela Lei 

10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira nos níveis fundamental e médio do país.   

Palestrante do curso: Prof. Dr. Dagoberto José Fonseca.  

Horário: 19 às 21 horas.  

Datas do curso: 22/09/2022 - 29/09/2022 - 05/10/2022 - 13/10/2022 - 20/10/2022 - 

03/11/2022 - 10/11/2022 - 17/011/2022 - 24/11/2022.   

https://atendimento.educação.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/1vwuRTSRvvmL3x6CRZt8b6O7iZyXrbGkG/view?usp=sharing
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Será a distância pelo Microsoft Teams com o link sendo fornecido aos 

inscritos. Certificação de participação responsabilidade: Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo.   

 

Gratuito. Inscrição no Link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBbEB0ODQYwT_J8hLYoF_dD4xWc8_GJAZWIdW

W1jw4eNz2zQ/viewform 

 

Acesso programação completa:  

https://drive.google.com/file/d/1NEycp7p-r29I1zNaFahOegxwqzVdYLY2/view?usp=sharing 

 

 

 

 
Valdir Oliveira - PEC de História 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 03: PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA EDUCAÇÃO 
 

Prezados(as), 

Os Procuradores Regionais Eleitorais do Ministério Público Federal que atuam no estado 

de São Paulo gravaram uma série de quatro vídeos, voltados ao público jovem, sobre as Eleições 

de 2022 através do projeto MPF pela Educação Social.  

 

Os vídeos abordam os temas "Direito ao voto", "Cargos em disputa nas Eleições 2022", 

"Combate à Fake News" e "Participação da Mulher na Política" (link dos vídeos abaixo). O projeto 

está alinhado ao Planejamento Estratégico do MPF e tem como objetivo aproximação com o 

cidadão, especialmente com o público estudantil.  

 

De acordo com dados consolidados do Tribunal Superior Eleitoral, o estado de São Paulo 

teve em 2022 um aumento de 107,9% no número de eleitores entre 16 e 17 anos em relação a 

2018. Neste ano, estão aptos a votar 358.167 nesta faixa etária (132.040 com 16 anos e 226.127 

com 17 anos), enquanto em 2018 eram 172.258 (37.920 com 16 anos e 134.338 com 17). São 

185.909 eleitores a mais registrados nesta faixa etária, em que o voto é facultativo pela 

legislação eleitoral, em relação às últimas eleições gerais.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBbEB0ODQYwT_J8hLYoF_dD4xWc8_GJAZWIdWW1jw4eNz2zQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBbEB0ODQYwT_J8hLYoF_dD4xWc8_GJAZWIdWW1jw4eNz2zQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1NEycp7p-r29I1zNaFahOegxwqzVdYLY2/view?usp=sharing
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Pedimos que os vídeos sejam divulgados entre o público de estudantes de 16 e 17 anos e 

seus professores, enriquecendo a discussão sobre o tema das eleições e apoiando os estudantes 

que irão participar pela primeira vez do processo eleitoral. 

 

Em caso de interesse em participar e descobrir outras ações do projeto, indicamos o site: 

https://educacaosocial.mpf.mp.br/ ou enviar e-mail para Silvia Kazumi - silviak@mpf.mp.br 

 

Link dos vídeos: https://youtu.be/gBEPBkIDj4I 

https://youtu.be/Odc-GL-VWkQ 

https://youtu.be/sn8bRyvicTU 

https://youtu.be/ajUUDaA0drM 

 

 

 
Maria Jovelina - PEC de Sociologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 04: PROGRAMA APRENDER VALOR 
 

Sr. Diretor 

Se sua escola não participou do Programa Aprender Valor esse ano e ainda quer 

participar, as adesões estão abertas e o prazo é até 3 de outubro, em que, a partir 

dessa data, já terão acesso às formações e aos projetos escolares. 

Agora as escolas não vão mais precisar logar com o código INEP para fazerem o cadastro 

dos seus representantes.  

Criamos na página inicial da plataforma um formulário chamado AUTOCADASTRO, onde 

os diretores das escolas devem preencher seus dados pessoais e da instituição, incluindo 

o código INEP como chave de acesso.  

Preenchido o formulário, o diretor já pode logar na plataforma com seu CPF, recém 

cadastrado, para fazer a adesão da escola. Confira o passo a passo em 

https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor/participar/adesao-souda-escola. 

 

 
Maria Jovelina - PEC de Sociologia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://educacaosocial.mpf.mp.br/
https://youtu.be/gBEPBkIDj4I
https://youtu.be/Odc-GL-VWkQ
https://youtu.be/sn8bRyvicTU
https://youtu.be/ajUUDaA0drM
https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor/participar/adesao-souda-escola.
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ASSUNTO 05: TEIA LITERÁRIA – LIVE – FECEESP – APRESENTAÇÃO DO 
CRONOGRAMA DA ÁREA DE LINGUAGENS 
 

Divulgamos o próximo encontro de “A Teia Literária” sobre o cronograma da Área de 

Linguagens (Pré-iniciação científica em Linguagens): 

Data: 28/09/2022 

Horário: das 15h às 16h30 

Canal: Sala de Leitura (CMSP) 

 

Nesse encontro, serão abordadas as orientações referentes à prática de pré-iniciação 

científica na Educação Básica, considerando a 9ª Feira de Ciências da Rede Estadual de São Paulo 

(FeCEESP). 

 

 

 
Equipe Sala de Leitura 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 


