Informativo
Setembro de 2015, Região Interior de SP 1

Destaques regionais do Projeto
Escolas, professores e alunos que se destacaram no mês de agosto de 2015

Escola
CASA Novo
Tempo
Fundação CASA

Professor

Aluno

Jamara Penteado
Sanches
Turma 8ºB, Escola
Sonia Rita, Itatiba

ia.karolina
doliveira
Turma 7ºC, Escola
Sonia Rita, Itatiba

Valorizar as conquistas

Ambiente EaD é lançado

A partir de setembro, as escolas do projeto
Inovação nas Escolas receberão este informativo
mensal, com notícias do projeto e os destaques
regionais de uso da Khan Academy. Com isso, os
participantes terão mais contato com as propostas da Fundação Lemann e, principalmente, serão
reconhecidos por utilizar a plataforma com
qualidade e regularidade!
Para chegar ao resultado acima, foram consideradas as escolas com média de usuários maior
ou igual a 90% e com os maiores percentuais de
alunos que dominaram 20 habilidades ou mais
em agosto. No caso dos professores, foi feita a
mesma análise por turma, mas o percentual é o
de alunos com 30 habilidades dominadas ou
mais. Já o aluno destaque foi escolhido com base
no domínio de habilidades no mês anterior.
Na Região Interior de SP 1, participam as escolas de quatro cidades e três instituições do estado.

Agora é possível continuar sua formação sobre
a Khan Academy no Co.laboratório! Acesse
fundacaolemann.org.br/colaboratorio para
conhecer os conteúdos, tirar dúvidas e trocar
experiências com outros professores. Ainda não
recebeu seu login de acesso? Peça a seu gestor
para entrar em contato com o formador da rede.

Números
Total de alunos do projeto: 79.039
Alunos desta Região: 14.432
Total de escolas do projeto: 315
Escolas desta Região: 51
Total de hab. Dominadas/mês: 993.368
Hab. Dominadas/mês nesta Região: 176.953

Compartilhe sua prática!
De 08 a 28 de setembro, os professores e gestores do projeto poderão enviar relatos de suas
práticas através do Co.laboratório para concorrer
a uma vaga no Encontro de Boas Práticas. O
even-to será no dia 19/10 na sede da Google em
São Paulo. Consulte os detalhes no edital e participe!

Conecte-se a esta causa
E se todas as escolas tivessem internet rápida
para utilizar a Khan Academy? Teste a velocidade
da conexão de sua escola em internetnaescola.org
e fortaleça a campanha que cobra banda larga
para todas as escolas do Brasil!

Conselho de Classe virtual
Um canal de diálogo entre educadores foi criado
para que eles possam dividir suas opiniões e histórias. Já são mais de 35 mil participantes em apenas
um mês! Acesse facebook.com/canaldoprofessor.

