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Retorno escolar dos professores terá aula inaugural com
uma das principais especialistas em educação do Brasil

A

lvorada contará com a presença
de uma das principais
especialistas em educação e
desenvolvimento humano do País que
ministrará a aula inaugural de 2014 aos
professores da rede municipal. A
professora, doutora Elvira Souza Lima
realizará palestra com enfoque no tema
“ To d o s p o d e m e t ê m d i r e i t o à
aprendizagem”, no dia 21 de fevereiro,
no salão da paróquia São José Operário,
na rua Oceania, 166, parada 47. Os
encontros ocorrem em dois turnos: pela
manhã, com início às 8h30min, para
educadores que atuam somente no
turno da manhã; e a partir das
13h30min para os proﬁssionais que
atuam nos turnos da tarde e/ou noite.
Entre suas avaliações, a professora,
em entrevista ao portalfuturum.com.br,

destaca que não se pode “mais pensar
em estruturas ﬁxas, rígidas na pessoa
que a tornem um aluno menos capaz de
aprender. Há uma grande plasticidade
no cérebro, o que desaﬁa muito os
educadores hoje em dia.” A estudiosa
salienta o poder da imaginação na
educação: “Tudo que o professor diz,
em geral, precisa ser imaginado.
Raramente o aluno 'vê' o que o professor
está falando. Desenvolver a imaginação
da criança, desde a educação infantil,
torna-se, então, um componente
curricular importantíssimo. E deve
prosseguir pelos anos da educação
fundamental. Com isto, também,
resolvemos um dos desaﬁos maiores
que temos atualmente, que é motivar os
alunos ao estudo. A imaginação
funciona como uma mola propulsora.”

Alunos da rede municipal de Alvorada
voltam às aulas no dia 24 de fevereiro

E

o novo ciclo de início das aulas dos alunos da rede municipal de Alvorada
começa no dia 24 de fevereiro após o período de férias. Os professores e
diretores retomam as atividades um pouco antes. No dia 17 ocorre o retorno
das equipes diretivas e secretários das escolas. No dia 19 de fevereiro os
professores voltam às escolas e nesta data e no dia 20 realizam reuniões de
planejamento do ano letivo. No dia 21 acontece a aula inaugural com a abertura
do ano escolar para os educadores com palestras da professora, doutora Elvira
Souza Lima, uma das maiores especialistas brasileiras em educação e
desenvolvimento humano.

E

lvira Souza Lima apresenta vasta experiência
como pesquisadora, professora e consultora no
Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. É
pesquisadora em desenvolvimento humano, com
formação em neurociências, psicologia, antropologia e
música. Trabalha com pesquisa aplicada às áreas de
educação, mídia e cultura. Possui doutorado pela
Sorbonne (Paris), com pós-doutorado na Stanford
University (EUA), cursos no Collège de France e na École
Pratique de Hautes Études (Paris). Foi professora
visitante na Universidad de Salamanca (Espanha),
University of California at Santa Bárbara (EUA),
Georgetown University (EUA), entre outras. Foi
pesquisadora no CRESAS (Paris) e da Northwestern
University (EUA). É consultora em Educação e
Desenvolvimento Humano em diversos programas e
projetos de Educação Pública, Educação Indígena,
Educação Continuada, Formação de Professores, Mídia
para Criança e Adolescente, no Brasil e no exterior.
Membro do Comitê Técnico Cientíﬁco de Educação
Básica da CAPES 2010. Tem vários livros lançados,
entre eles "A criança pequena e suas linguagens",
"Quando a criança não aprende a ler e a escrever",
"Práticas culturais e aprendizagem", "Brincar para
quê?", "Neurociência e aprendizagem", "Neurociência e
escrita".

Prefeitura paga abono aos
professores da rede municipal

A

Prefeitura de Alvorada efetuou no ﬁnal de
2013 pagamento de abono aos professores
das escolas municipais. O valor chegou a
R$1900 por matrícula. A medida está em sintonia com
o programa de valorização dos servidores.

Secretaria de Segurança atuará na volta às aulas

A

Secretaria de Segurança e
Mobilidade Urbana estará
atuando na volta às aulas.
Entre as ações equipes vão
distribuir materiais informativos
voltados para a segurança das
crianças no trânsito. As
atividades de conscientização

para um trânsito seguro serão
realizadas na entrada e saída das
escolas. A Prefeitura em parceria
com o Detran já efetua no
município o programa Se essa rua
fosse minha de educação para o
trânsito junto às escolas
informando centenas de alunos .

