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EDUCAÇÃO
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Estudantes e comunidade
visitam Mundo Senai
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Empresários e autoridades presente no evento

As categorias vencedoras terão os seus projetos expostos na Faismo 2013.
diz que aproximadamente tras tecnológicas, mini- tos vencedores nas categoSão Miguel do Oeste
programação Mundo 80 escolas de 30 municípi- cursos, orientação proﬁs- rias ciências exatas, ciênSenai encerrou nesta os da região visitaram a sional e visitas guiadas aos cias humanas, área de tecsexta-feira, (18), na unida- feira. Durante o Mundo laboratórios que simulam nologia da informação,
de de São Miguel do Oeste. Senai, foram realizados o dia a dia da indústria. área de eletromecânica e
De acordo com o diretor cursos e debates sobre o Neste ano, a novidade foi a área de alimentos serão
expostos na Faismo que
do Senai, Ivanor Finatto, mundo tecnológico e cien- recolha de lixo eletrônico.
Segundo Ivanor, 48 acontece de 14 a 17 de
mais de 5 mil visitantes tíﬁco. Entre os serviços
passaram pela unidade oferecidos gratuitamente projetos foram expostos novembro em São Miguel
nos três dias de evento. Ele estavam palestras, mos- para a visitação. Os proje- do Oeste.
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Última etapa da
Formação Continuada

São Miguel do Oeste
a sexta-feira, (18), os professores que atuam nas
escolas da rede estadual de ensino da região da
Secretaria de Desenvolvimento Regional de São
Miguel do Oeste participaram da última etapa da Formação Continuada 2013. Mais de 450 educadores se
reuniram no Centro de Tradições Gaúchas Porteira
Aberta de São Miguel do Oeste. Com o tema “A rede em
rede: Possibilidades e caminhos emergentes na Educação”, os encontros tiveram início em fevereiro deste
ano.
A capacitação é promovida pela Gerência Regional
de Educação (Gered) e tem o objetivo de agregar
conhecimento aos professores que atuam na região. O
curso teve início às 8h da manhã, com a palestra Educação – situação e perspectivas, ministrada pelo professor Maurício Pereira, Presidente do Conselho Estadual de Educação. Logo após o palestrante foi o professor Antonio Elísio Pazetto, ex-diretor de Educação Básica e ex Reitor Universitário, com o tema Educação –
gestão educacional e desaﬁo. À tarde a reunião começou às 13h30, com a palestra Qualidade na educação –
signiﬁcações, políticas e projetos educativos, com o
professor Elton Nardi.
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