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

10/02/2023 

 

REDE Nº 015      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 
FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

 

• Ação: prorrogação do prazo para finalização das atividades dos cursos “Formação em ações 

afirmativas e jurídicas do Estado de São Paulo de políticas públicas relativas à população negra 

- 1ª edição/2022” e “A contribuição da comunidade negra para o desenvolvimento do Estado de 

São Paulo e do Brasil - 1ª edição/2022”.  

  

• Formato: remoto via http://cursos.zumbidospalmares.edu.br/.  

  

• Público-alvo: profissionais da Seduc-SP inscritos na 1ª edição/2022 dos cursos.  

  

• Data prorrogada: até 17 de fevereiro de 2023.  

  

• Mais informações:  

 

Os cursos acima citados foram ofertados no período de 18/07/2022 a 18/11/2022. Tendo em 

vista as solicitações, prorrogamos o prazo para finalização das atividades até o dia 17/02/2023. 

A prorrogação é válida apenas para os servidores já inscritos na 1ª edição dos cursos. 

  

• No momento, não há previsão de abertura de novas turmas. Caso tenha enfrentado alguma 

dificuldade de acesso aos conteúdos dos cursos, ou continue enfrentando, pedimos que seja 

aberta uma ocorrência no link: https://atendimento.educacao.sp.gov.br/, relatando a situação.  

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                           PEC Valdir Oliveira  
                                                                                                               Núcleo Pedagógico  

 

 

 

 
 

 
 
 

http://cursos.zumbidospalmares.edu.br/
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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ASSUNTO 02: EXPODESTA - 2023 

 

A EXPODESTA – exposições de trabalhos escolares no espaço da Diretoria de Ensino de Santo 

André – é organizada por uma comissão do Núcleo Pedagógico e têm como objetivos dar 

visibilidade as produções pedagógicas realizadas pelas Unidade Escolares, promovendo o 

compartilhamento de boas práticas. 

 

 

 

 

 

Neste ano a EXPODESTA iniciará com a sua 2ª edição e seguirá o cronograma: 

Solicitamos aos CGP e CGPG das escolas que tenham interesse em expor seus trabalhos que 

consultem o regulamento e se inscrevam através do formulário: 

https://forms.gle/JMuSqDNh5HVwdfSc8 a partir de 13/02 a 28/02/2023. 

 

Acesse o regulamento aqui   

Comissão ExpoDESTA 

Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 

 

https://forms.gle/JMuSqDNh5HVwdfSc8
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2023/02/regulamento-.pdf

