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Rede Secreta - APD | RBAC
No último encontro de representantes das Redes de Atendimento por Demanda de 2022, cada Rede deu um
presente virtual à Rede amiga secreta que tirou no sorteio. Esse presente podia ser um link de algum Portal de
Educação, um vídeo ou canal no Youtube ou mesmo um desenho ou arte elaborada pela própria rede. Trata-se
de um presente livre. As redes selecionaram esse material e apresentaram a rede amiga como se fosse um
amigo oculto para dar esse presente a ela! Abaixo está a relação de presentes trocados no dia 10/11/2022.
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Presente de Palmas/TO para
Capivari/SP não

Convite e participação na FECIT | Feira de
Empreendedorismo, Ciência, Inovação e
Tecnologia de PALMAS-TO

screenshare
Vídeo de 1:14

PADLET DRIVE

FECIT | Palmas home school
A Feira de Empreendedorismo, Ciência,
Inovação e Tecnologia, objetiva mobilizar a
população em torno de atividades de
empreendedorismo, inovação, ciência e
tecnologia com a finalidade de identificar
talentos, valorizar a criatividade na
elaboração e execução dos projetos;
propiciar o debate sobre as estratégias e
mudanças necessárias para a
popularização da ciência; despertar nos
discentes e docentes o gosto e o interesse pela pesquisa científica.

PALMAS HOME SCHOOL

Salve do pessoal da Universidade da
Maturidade (UMA) da UFT

Presente de Capivari/SP para
Queimados/RJ

Curiosidades sobre a cidade sorteada

screenshare
Vídeo de 3:07

PADLET DRIVE

view

WWW.CANVA.COM

Origem do nome de Queimados

Prefeitura Municipal de Queimados |
Portal
Em 29 de março de 1858, a família
imperial, a bordo do primeiro trem da
Estrada de Ferro D. Pedro II, seguia em
missão especial para inaugurar o trecho de
48 km compreendido entre a Estação do Campo até Queimados.

QUEIMADOS

https://padlet.com/julianarodrigues22/atendimentopordemanda
https://padlet.com/julianarodrigues22
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1567635977/ff018cb19942d6e668253921fa8b5b00/screenshare.webm
https://www.educacao.palmas.to.gov.br/fecit3
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1884254079/5f3c60fcd87358b1f7fbba492ff1f0fb/UMA.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1884254079/edea5f90ec57379d2e82a2752a8c2da0/screenshare.webm
https://www.canva.com/design/DAFRjfFwBwQ/54ti4HVP61J-1kdz2MY0QA/view?utm_content=DAFRjfFwBwQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent#1
https://www.queimados.rj.gov.br/municipio#:~:text=Como%20a%20morte%20dos%20oper%C3%A1rios,costume%20queimar%20os%20seus%20mortos.


Presente de Queimados/RJ para
Lavras/MG

Música: Acredito no Amor

Thiaguinho - Acredito no Amor (Clipe Oficial)
por Thiaguinho

YOUTUBE

Significado da música escolhida

screenshare
Vídeo de 1:06
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Presente de Lavras/MG para Belo
Horizonte/MG

Braços abertos e possibilidades formativas
para a minha Rede Secreta

Braços abertos e possibilidades formativas para a minha Rede
Secreta
Vídeo de 5:15

PADLET DRIVE

Educa TV Lavras
Share your videos with friends, family, and
the world

YOUTUBE

Escola do Trabalhador 4.0
INTRODUÇÃO 15. Dynamics 365: Consultor
funcional do Módulo de Vendas
(Certificações PL-200 e MB-210) 16.
Dynamics 365: Consultor funcional do
Módulo de Atendimento a Cliente
(Certificações PL-200 e MB-230) 17.Dynamics 365: Consultor funcional
do Módulo de Cadeia de Suprimentos (Certificações MB-300 e MB-330)

ESCOLADOTRABALHADOR40

Presente de Belo Horizonte/MG
para Pernambuco/PE

Dicas sobre a Rede Secreta e uma inspiração
na localidade

screenshare
Vídeo de 1:40

PADLET DRIVE

Presente de Pernambuco/PE para
Ponta Grossa/PR

Do Nordeste ao Sul, um pouquinho de nós
para vocês!

https://youtu.be/AhPTQfU0FNA
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1884254079/11928a89533ddd6c29bdd5a2bed41058/screenshare.webm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1884254079/076e0aa5e89081ceea008daae4b9cec7/Bra_os_abertos_e_possibilidades_formativas_para_a_minha_Rede_Secreta.webm
https://www.youtube.com/c/EducaTVLavras/videos
https://ead.escoladotrabalhador40.com.br/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1884254079/6167e863c37384e5131bdfe8f2cc8abc/screenshare.webm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1884254079/b698caab87d3429e209df95e9a8488ba/WhatsApp_Image_2022_11_10_at_14_46_23.jpeg


screenshare
Vídeo de 1:29
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Pernambucoders
222 new items added to shared album

GOOGLE PHOTOS

Flávia Agostinho • Portfólio da espiral de
atividades e aprendizagem criativa
realizadas, pela turma do curso de
PEDAGOGIA da Uninassau Caxangá

Meus Times Maker | Pedagogia
(Turma 2º período 2022.2)
Portfólio da espiral de atividades e
aprendizagem criativa realizadas, pela
turma do 2º período (2022.2) do curso de
PEDAGOGIA da Uninassau Caxangá, na
disciplina de TICs e Aprendizagem com a
Prof. Flavia Agostinho.

PADLET

Presente de Ponta Grossa/PR
para Palmas/TO

Mensagem: "O nosso amigo secreto fica um
pouco longe, mas pela educação o caminho
do Esperançar é logo ali. Para eles
escolhemos a música 'Portas' de Marisa
Montes. Pois a porta certa, que ventila a
mente e as ideias é a porta da Educação e
com ela um mundo de aprendizagem da
Aprendizagem Criativa e por ela encontramos
o caminho do Esperançar sempre".

Marisa Monte | Portas (Clipe Oficial)
por MARISAMONTE

YOUTUBE

Também gostaria de compartilhar a página da
nossa Secretaria para que vocês possam
conhecer o nosso trabalho:

Secretaria Municipal de Educação de
Ponta Grossa
Conteúdo suspenso devido ao período
eleitoral, em atendimento à Lei nº
9504/1997. Conteúdo suspenso devido ao
período eleitoral, em atendimento à Lei nº
9504/1997. Conteúdo suspenso devido ao período eleitoral, em
atendimento à Lei nº 9504/1997.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA

Presente de Barueri/SP para todo
mundo

Jota Quest - Dias Melhores ft. Milton Nascimento
por JotaQuestVEVO

YOUTUBE

Desejo dias melhores para todos os meus
amigos não secretos

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1567635977/cb1404da98961c2247c89f7a8624549e/screenshare.webm
https://photos.google.com/share/AF1QipNEJ-ImexWKQr5i7O8OC46uueCLUn2pQ_Mw-Mc7jK8HE89ONt7irzslJ5S2dEL4ug?pli=1&key=TG9kTmQ5anN5TUJEYWZ4U05wOThHM05MQkszanVn
https://padlet.com/flaviaagostinho/mwpdmxaqc4iv035n
https://www.youtube.com/watch?v=n_b0v9cjAQw
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=SGiy-GHYix8
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screenshare
Vídeo de 0:18
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Presente da Ju e do Paulo/RBAC
para Barueri/SP

screenshare
Vídeo de 1:34

PADLET DRIVE

LearningApps é uma aplicação Web 2.0 que
permite criar, consolidar e aprender, com
exercícios diversos e gamificação,
sustentando o processo de ensino e
aprendizagem.

LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine
LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine

LEARNINGAPPS

Presentes da Ju e do Paulo/RBAC
para todo mundo

O Playposit é uma plataforma que permite a
incorporação de conteúdos dentro de um
vídeo. Com ele, é possível tornar atividades
remotas mais interativas, além de gerar
relatórios de respostas e salvar o progresso
de cada aluno.

PlayPosit | Interactive Video Learning
Objects
With over 5 million learners and counting,
PlayPosit offers a variety of options for
interaction customization, premade templates, playback control, LMS LTI
integration, and more. Instructors and instructional designers can build
lessons as they envision them while expanding the traditional and onli

.

Introducir solo tecnología en la escuela no es innovar. Óscar
Martín Centeno, director y maestro
por Aprendemos Juntos 2030

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1567635977/2380a4c244b32ab313a0a503e5d76844/screenshare.webm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1567635977/7369add6a16fca81c01728ebd8304d7e/screenshare.webm
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://go.playposit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kMsUuKP3PP0

