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Rede Municipal: palestra com educador deve reunir centenas de professores em Rolândia
Uma palestra, na noite desta quinta-feira (14), deve
reunir centenas de professores e professoras da
rede municipal de ensino de Rolândia no centro
comunitário João de Deus. O educador Júlio
Furtado, do Rio de Janeiro, conhecido
nacionalmente, irá falar sobre a "Avaliação
Significativa: construindo caminhos em parceria

Previsão do Tempo

com a aprendizagem" no Encontro de Educadores
da Secretaria Municipal de Educação.

O público será composto por profissionais da
educação que utilizam o Sistema de Ensino da
editora OPET, de Curitiba. Na palestra Júlio levanta
o processo de aprendizagem significativa, o sentido natural da avaliação e as diferenças entre avaliação
superficial e avaliação significativa.

A OPET, editora contratada pela Prefeitura Municipal de Rolândia para fornecer material didático de educação
infantil para escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), também oferece formação continuada
aos professores.

Júlio Furtado é escritor, graduado em Pedagogia, mestre em Educação pela UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro), pós-graduado em Orientação Educacional, doutor em Ciências da Educação e diplomado em
Psicopedagogia pela Universidade de Havana, em Cuba e reside no Rio de Janeiro.

Rede municipal de educação

A rede municipal de educação de Rolândia possui 430 professores de ensino fundamental, 130 de educação
infantil e 190 profissionais, incluindo motoristas, merendeiras, zeladoras, guardas, além de fonoaudiólogas,
psicólogas, equipe técnica da Secretaria - envolvendo os setores de transporte, alimentação, equipe pedagógica
e administrativa. Ao todo, são 750 profissionais de educação, que atuam nas dezenove instituições de ensino da
cidade.

A Secretaria de Educação esperava pela palestra com Júlio Furtado há algum tempo. O evento é mais uma ação
de complemento ao Prêmio Qualidade na Educação, lançado pela Secretaria Municipal de Educação na semana
passada.

http://www.jornalderolandia.com.br/detalhenoticia.php?noticia=redemunicipalpalestracomeducadordevereunircentenasdeprofessoresemrolndia

1/2

15/05/2015

Rede Municipal: palestra com educador deve reunir centenas de professores em Rolândia  Jornal de Rolândia

Galeria de Imagens

Notícias Relacionadas
08/12/2012

Docente da Faccar apresenta trabalho nos Estados Unidos
26/10/2013

Pray vence o Elizabeth Awards 2013, festival de clipes do Bom Jesus
27/03/2015

Escola faz caminhada contra a dengue

Jornal de Rolândia | Todos os direitos reservados ©
Anuncie conosco | jornalderolandia1@gmail.com | 43 30152021
ID Agência Digital

http://www.jornalderolandia.com.br/detalhenoticia.php?noticia=redemunicipalpalestracomeducadordevereunircentenasdeprofessoresemrolndia

2/2

