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

17/10/2022 

 

REDE Nº 152      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: 1º ENCONTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INSPIRADORA 
 

SEDUC-SP desenvolveu ações formativas com o foco na melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. Estas ações foram desenvolvidas pelas Unidades Escolares e 

acompanhadas pelas equipes dos programas e projetos prioritários, por intermédio das Diretorias 

de Ensino. Estes acompanhamentos mostraram muitas práticas pedagógicas, que poderão 

futuramente inspirar novas práticas e aprimorar as já existentes nos diferentes tipos e 

modalidades de ensino presentes na nossa rede. 

 

Sendo assim, a SEDUC-SP promoverá o 1º ENCONTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

INSPIRADORAS, que acontecerá nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022, será transmitido 

por meio do CMSP e terá como finalidade o compartilhamento destas práticas e a troca de 

experiências entre as escolas da rede estadual. 

 

A inscrição da Unidade Escolar se dará por ADESÃO. 

A escola que aderir, deverá inscrever uma Prática Pedagógica Inspiradora que possa contribuir 

de forma reflexiva para a prática docente na rede estadual de ensino. 

Esta inscrição implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Regulamento, por todos os envolvidos, não podendo alegar 

desconhecimento. 

 

O prazo para adesão/inscrição e envio da apresentação, Prática Pedagógica e documentos, para 

a Diretoria de Ensino é até 04/11/2022, através do formulário. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnHUz5ZcRiTh

Bt09jm8LURqBUMlhBR0g2VVhYSEpTMjVUNlNFUVVDM1NUTy4u 

 

Obs.: Usar o e-mail institucional da Microsoft: xxxxx@educacao.sp.gov.br para abrir o 

formulário. (não abrirá se utilizar @professor ou @ prof.) 

 

Anexos: 

Anexo I: Regulamento_1º Encontro Práticas Pedagógicas Inspiradoras.docx  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnHUz5ZcRiThBt09jm8LURqBUMlhBR0g2VVhYSEpTMjVUNlNFUVVDM1NUTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnHUz5ZcRiThBt09jm8LURqBUMlhBR0g2VVhYSEpTMjVUNlNFUVVDM1NUTy4u
https://seesp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sueli_murback_educacao_sp_gov_br/ETh2__N2hypPmZuT37OnEBMBotNkm9ktDRE29jKd68GtaQ?rtime=1CzrZlWw2kg
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Anexo II: Orientação para elaboração da apresentação Prática Pedagógica Inspiradora .docx ·  

Anexo III: Roteiro para o Vídeo de apresentação da escola.docx  

Anexo IV: Termo de Cessão DA + Licença de Imagem_SCP_Autor_Servidor_2022a2026 (1).docx  

Anexo V: Termo de Cessão DA + Licença de Imagem_Cedente_Convidado_Estudante_Menor 

(1).docx 

Sueli Murback- PEC Educação Física 

                                     Núcleo Pedagógico 
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