USCS e Seeduc realizam evento pela Educação
26/04/16
No dia 28 de abril de 2016, quando se comemora o dia da educação, a Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS) e a Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul (Seeduc)
realizam o evento “Todos pela Educação”.
A atividade, aberta a toda a comunidade, busca trazer principalmente a profissionais e estudantes da
área um painel com tendências e novidades sobre o tema. Após a discussão dos temas, será
elaborado um documento de intenções para a educação de São Caetano do Sul para os próximos 20
anos, protocolado na ocasião com o Prefeito da cidade, Paulo Pinheiro. Além disso, o evento contará
com a presença de autoridades da área de educação do município.
No período da manhã, o evento ocorre das 8h às 12h30, no Teatro Claudio Musumeci da USCS
(Campus Barcelona: Av. Goiás, 3400, Barcelona, SCS). Nos períodos da tarde e da noite, as atividades
têm continuidade no Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns - Cecape
(R. Tapajós, 300, Barcelona), também em São Caetano.
A primeira parte contará com a palestra de Nelio Bizzo, biólogo e educador, professor titular da
faculdade de Educação da USP e membro do Conselho Nacional de Educação, que abordará
“Interesses de Estudantes Brasileiros em Ciência e Tecnologia e o Ensino de Ciências”.
À tarde, no Cecape Dra. Zilda Arns, os convidados serão divididos em grupos, para que, orientados
por professores da área, redijam ideias que irão gerar, no final do dia, o documento de intenções
para a educação de SCS para os próximos 20 anos.
Para esta parte da atividade, o evento contará com os professores Marta Marcondes (USCS), Elias
Goulart (USCS), Ives Munoz (USCS) e Fabiano João (USCS), além do Vereador Prof. Pio Melo.
À noite, a atividade segue destinada a oficialização deste documento, que será entregue na ocasião
ao Prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, também no Cecape.

PROGRAMAÇÃO
MANHÃ
Local: Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS
Teatro do Campus Barcelona
8h: Credenciamento
9h: Abertura Oficial (Prefeito de SCS, Reitor da USCS, Secretária de Educação de SCS)
9h30: Composição de Mesa
Das 9h30 às 10h30: Palestrantes técnicos explanarão sobre a situação da educação atual e o que se
espera. 30 minutos para perguntas do público.
Após isso, cada professor terá 20 minutos para falar sobre os temas Qualidade e Sustentabilidade
(Marta Marcondes), Qualidade e Tecnologia (Elias Goulart) e Qualidade Educacional e Felicidade (Ives
Munoz), Qualidade e Gestão Democrática (Prof. Fabiano João) e Qualidade Educacional e o uso da

Informação (Prof. Leandro Prearo).
11h30 - encerramento e pausa para almoço.
TARDE
Local: Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação - Cecape Dra. Zilda Arns
Das 14h ás 16h30
Neste período, serão formados grupos para elaboração das propostas, divididos em quatro blocos:
Gestão Democrática e Qualidade Social, Tecnologia, Sustentabilidade e Felicidade.
Cada professor (Marta, Elias, Ives, Fabiano) será o tutor de uma turma. Cada turma terá também um
relator, para escrever as propostas discutidas.
NOITE
Local: Auditório do Cecape Dra. Zilda Arns
Horário: Entre 18h30 e 20h
Público: Profissionais e autoridades.
Objetivo: Na presença das autoridades Ivone Braido Voltarelli, Prof. Pio e Prof. Bassi, será
oficializado, na presença do Prefeito da cidade, Dr. Paulo Pinheiro, um plano de educação, elaborado
durante as atividades do dia.
* Aberto a toda a comunidade, não é necessário realizar inscrição.
ENDEREÇOS
8h às 12h30
USCS - Teatro Claudio Musumeci
Av. Goiás, 3400, Barcelona, SCS
14h às 16h30 e 18h30 às 20h
Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Cecape Dra. Zilda Arns
R. Tapajós, 300 - Barcelona, São Caetano do Sul, SP.
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