SIEEESP - REGIONAL SOROCABA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua da Penha, 652 sala 05 – Centro – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3231-8459 e-mail: sorocaba@sieeesp.com.br
TECNOLOGIA – OS NOVOS CENÁRIOS NA EDUCAÇÃO
07 de abril de 2018, das 9h às 18h - C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à
farmácia ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição. As inscrições deverão ser feitas com
Luiza, até dia 03/04/2018, pelo e-mail sorocaba@sieeesp.com.br ou pelo telefone 0153231-8459, das 13h às 17h, e confirmadas até o dia 04/04/2018.
Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS LIMITADAS).

OBS.: Haverá tolerância de, no máximo, 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.
SOLANGE CORRÊA LEITE – Pedagoga, Psicopedagoga clínica, Coordenadora,
Orientadora Pedagógica e Diretora da rede particular de ensino há mais de 30 anos.
Revisora em Editoras, capacitadora, palestrante e congressista. Acompanhamento
pedagógico em escolas e universidades públicas e particulares. Cursos e palestras nos
EUA, França, Portugal, Espanha e Itália, entre elas a Universidade de Wisconsin,
Universidade Católica de Lisboa, Lycèe Paul Bert (Paris), IH Internacional House de
Montevidéu/Uruguai e EPSIBA - Instituto Alícia Fernández em Buenos Aires/Argentina.
Implantação de Sistemas de Ensino e organizadora de eventos. Professora nos cursos de
Pós-graduação da Universidade Paulista - UNIP, das disciplinas: PNL - Programação
Neurolinguística; DRI - Dinâmica de Relações Interpessoais e Tecnologias Aplicadas no
Ensino Superior.
SÍNTESE: Permitir aos participantes uma reflexão sobre as novas práticas pedagógicas
indispensáveis nos dias de hoje, diante das necessidades de incorporações e adaptações
da tecnologia, tutoria on-line e mídias, ensinando a lidar com a diversidade, abrangência e
a rapidez de acesso às informações, formas de comunicação e interação, proporcionando
assim, novas formas de aprendizado. O poder de interação não esta fundamentalmente
nas tecnologias, mas sim em nossas mentes.
MATERIAL: Caderno para anotações, lápis e borracha. Toalha para deitar e roupa
confortável.

PÚBLICO-ALVO: Educadores em geral.

