São Paulo, 09 de novembro de 2020.

Exma. Secretária
Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes de Tocantins
Assunto: STEAM TechCamp Brasil 2021
Prezada Senhora Secretária,
Vimos, por meio desta, convidar a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes de Tocantins a participar do Programa
STEAM TechCamp Brasil, iniciativa da Embaixada dos EUA no Brasil em parceria com o Laboratório de Sistemas
Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e do
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED).
Este programa tem como objetivo estruturar uma rede de multiplicadores formada por gestores das Secretarias Estaduais
de Educação e professores líderes de ações escolares em Ciências, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática
(CTEAM, em inglês STEAM), com potencial e liderança para articular e aprimorar ações existentes e elaborar e
implantar novas ações voltadas à aprendizagem ativa de STEAM nas redes públicas de educação básica do Brasil.
Neste sentido, gostaríamos de contar com o apoio desta Secretaria para:
1) Indicação de um(a) gestor(a), com experiência como formador(a) de professores e/ou elaborador(a) de currículo, que
tenha conhecimento, potencial e liderança para articular e aprimorar ações voltadas à aprendizagem ativa de STEAM
em sua rede.
Gestores e Professores que participaram da seleção do programa em 2018, 2019 e 2020, mas não foram escolhidos,
podem se inscrever novamente. Participantes da edição de 2018, 2019 e 2020, já são Alumni da rede STEAM TechCamp
Brasil e não poderão ser inscritos para o programa de 2021.
2) Divulgação desta oportunidade para seus professores para que se inscrevam. Para isso, enviamos anexo contendo
convite digital (email marketing) que poderá ser enviado a seus professores.
3) Apoio, na forma de licença remunerada, para o(a) gestor(a) indicado(a) e o(a) professor(a) selecionado(a) pelo
programa, para participação, de 08 a 12 de fevereiro de 2021 em atividade online.
Tanto o(a) gestor(a), indicado(a) pela Secretaria, como o(a) professor(a), selecionado(a) pelo Programa, receberão
materiais didáticos e tecnológicos (kits de eletrônica) e recursos para aquisição de pacote de dados para acesso à Internet.
As inscrições para o Programa poderão ser realizadas até 04 de dezembro de 2020. Informações detalhadas do programa,
bem como os links para inscrições do(a) gestor(a) indicado(a) e de professores interessados em concorrer à vaga de sua
Unidade da Federação, estão disponíveis em: https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/.
Certos de contar com o apoio desta Secretaria, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer informações
adicionais.
Cordialmente,

Roseli de Deus Lopes
Professora Associada Poli-USP
Coordenadora Científica do STEAM TechCamp Brasil
Coordenadora Geral da FEBRACE
(11) 3091-4248 – steamtechcampbrasil@lsitec.org.br
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Adido para Assuntos de Educação e Cultura
Embaixada dos EUA no Brasil
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