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Google vai estudar 
proposta vencedora 
e poderá pôr em
prática o projeto

O Prêmio Educação nas Re-
des: os Novos Influenciadores 

Tecnologia é realidade na vida do aluno
Digitais, promovido pela Se-
cretaria de Educação do Es-
tado de São Paulo, reconhece 
que a tecnologia está presente 
na vida dos estudantes. 

O professor coordenador 
de tecnologia da Diretoria de 
Ensino (DE) de Jaú, José Ar-
naldo Octaviano, explica que 
atualmente é difícil falar em 
educação sem desvincular o 
convívio do aluno. “A tecnolo-
gia está presente em suas vi-
das, uma vez que eles estão 
sempre no Facebook e demais 
redes sociais. O prêmio é uma 
forma da escola se aproximar 

do aluno e também de divul-
gar esse conteúdo produzido 
por eles de forma mais lúdi-
ca, além de estimular o apren-
dizado sobre redes sociais de 
forma segura.” 

É comum atualmente as es-
colas, bem como professores, 
utilizar de mecanismos da in-
ternet para se aproximar dos 
estudantes. Não é difícil, por 
exemplo, encontrar páginas 
produzidas por docentes para 
estimular o debate sobre con-
teúdos desenvolvidos em sala 
de aula e também repassar re-
cados sobre a disciplina. 

Para Octaviano, 99% das 
escolas da rede estadual de 
ensino usam a tecnologia, 
algumas com mais intensi-
dade dos que as outras. “Vai 
do professor se ele tem afi-
nidade com as redes sociais 
ou não. A secretaria fornece 
cursos para esses professores 
aprenderem mais sobre tec-
nologia e usarem esses re-
cursos com seus alunos”, res-
salta. (ACM)
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A Escola Estadual José Ni-
colau Pirágine, em Jaú, irá 
concorrer em uma das catego-
rias do Prêmio Educação nas 
Redes: os Novos Influencia-
dores Digitais, promovido pe-
la Secretaria de Educação do 
Estado. A página do Facebook 
do grêmio estudantil entrará 
na disputa, cujo prêmio final 
será bolsas para um curso so-
bre produção de vídeos na se-
de do Google, em São Paulo. 

O professor de história, ge-
ografia e sociologia Tomás 
Aparecido Angelotti, que au-
xilia na coordenação do grê-
mio estudantil da escola, cita 
que serão escolhidos as publi-
cações mais relevantes feitas 
pelo grupo, tendo em mente 
as ações desenvolvidas pelo 
grêmio na escola. 

“Nós registramos as ações 
e lançamos no blog. Teve a 
visita na Casa Ronald McDo-
nald de Jaú e a campanha 
Maio Amarelo que foram re-
gistradas, montamos o texto 
sobre o evento e a forma com 

que foi desenvolvido, além 
dos resultados alcançados 
com as ações”, salienta o do-
cente. A publicação do Maio 
Amarelo foi escolhida pela 
Diretoria de Ensino (DE) de 
Jaú como referência de pro-
dução textual. 

Fome de vencer

Os alunos estão animados 
para trazer a conquista do 
prêmio para a região. A pre-
sidente do grêmio estudantil 
da instituição, Gabriela Gaza-
ni, 15 anos, cita que os estu-
dantes estão com “fome” de 
ganhar. “Nossa escola nun-
ca foi destacada pelo traba-
lho do grêmio e, nós, da atu-
al gestão, mudamos a cara da 
escola. Estamos animados pa-
ra ganhar”, salienta. 

A equipe, além da página 
e do blog, também mantém 
um grupo no WhatsApp pa-
ra divulgar as ações promovi-
das por eles na unidade esco-
lar. (ACM)

Gabriela Gazani é presi-
dente do grêmio da escola 
Nicolau Pirágine: “Estamos 
animados para ganhar”
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O professor Tomás Apa-
recido Angelotti ajuda na 
coordenação do grêmio 
da Nicolau Pirágine

Nicolau está na disputa

Premiação do 
governo do Estado 
encerra inscrições no 
dia 3 de setembro 
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A Secretaria da Educa-
ção do Estado de São Paulo 
encerra no dia 3 de setem-
bro as inscrições para o Prê-
mio Educação nas Redes: os 
Novos Influenciadores Di-
gitais. A ação conta com o 
apoio do Google for Educa-
tion e o objetivo é conhecer 
e premiar alunos e professo-
res das mais de 5 mil escolas 
estaduais da rede que produ-
zem conteúdo sobre cultura, 
comportamento e educação 
para as redes sociais. 

Na região de Jaú, o Co-
mércio apurou que existem 
diversas unidades escolares 
que já produzem conteúdos 
para o Youtube, Instagram, 
Facebook e Twitter, além de 
contarem com seus blogs pa-
ra divulgação de ações pro-
movidas dentro do ambien-
te escolar ou do grêmio es-
tudantil. Os exemplos são as 
Escolas Estaduais José Ni-
colau Pirágine (Jaú), Cône-
go Francisco Ferreira Del-
gado Júnior (Barra Bonita) 

Prêmio quer conhecer
projetos de alunos
nas redes sociais

e Lázaro Franco de Moraes 
(Torrinha), sendo que essas 
duas últimas confirmaram a 
inscrição no prêmio. 

Os estudantes e docentes 
podem concorrer em quatro 
categorias. O professor co-
ordenador de tecnologia da 
Diretoria de Ensino (DE) de 
Jaú, José Arnaldo Octaviano, 
explica que existem duas ca-
tegorias para os alunos, uma 
para unidade escolar e outra 
para professor e servidor. 

O objetivo da ação é co-
nhecer os estudantes e do-
centes que desenvolvem tra-
balhos nas redes sociais. 
“Muitos fazem ações que fi-
cam restritas às comunida-
des locais. A secretaria sabe 
que existe, mas desconhece 
o conteúdo total que é pro-
duzido. Por isso, o prêmio vi-
sa conhecer esses trabalhos 
e, por meio disso, a secre-
taria divulgar esse conteú-
do para as demais escolas da 
rede, além da pasta também 
poder dar esse apoio para 
que haja um melhor uso e 
desenvolvimento dessas re-
des sociais para a busca do 

conhecimento”, salienta. Oc-
taviano. 

Os finalistas serão defini-
dos, de acordo com a asses-
soria de imprensa da secre-
taria, com base em uma me-
todologia que avalia o enga-
jamento, o alcance e a rele-
vância do conteúdo publi-
cado. Na fase final, os cinco 
melhores de cada categoria 
participarão de uma vota-
ção on-line para definir os 
vencedores. 

Entre os prêmios estão 
bolsas para um curso sobre 
produção de vídeos na se-
de do Google. Os vencedores 
serão anunciados em evento 
realizado provavelmente no 
dia 31 de outubro, na sede 
da empresa, em São Paulo. 

Aplicativo 

Os 20 professores e alunos 
selecionados para a fase fi-
nal também deverão produ-
zir um vídeo com sugestão 
de aplicativo ou ferramenta 
que possa ser produzido pelo 
Google. O projeto será ava-
liado por um júri e a ideia 
vencedora será estudada pe-
la companhia e poderá ser 
desenvolvida. A inscrição pa-
ra participar do prêmio deve 
ser feita exclusivamente no 
site www.educacao.sp.gov.
br/influenciadores.


