A sociedade enveredou-se, dia pós dia, no
fantástico mundo da tecnologia. Cada vez mais
o avanço científico e tecnológico provoca
mudanças sociais, despertando novos hábitos,
costumes e valores.
Não dá para recuar. A tecnologia se afirmou
por todos os cantos: nas residências, nos locais
abertos, nas instituições, nas áreas de estudo e
trabalho...
Especificamente na EDUCAÇÃO, a tecnologia
tem dado sinais de que velhos costumes
precisam ser rompidos, barreiras precisam ser
encaradas e o “novo” precisa ser aceito.
Os profissionais que fazem o dia-dia da escola
devem refletir esta realidade e buscar
aprimoramentos em nível de formação e
habilidades para lidar com este novo tempo.
Com o Sistema de Controle de Alunos e
Pareceres e a inserção de recursos
tecnológicos nas escolas, a Rede Municipal de
Ensino, em Anguera, encara esta nova
realidade como uma das prioridades na
conquista da qualidade do ensino. Unidos,
vamos abraçar este desafio!
Márcio Vasconcelos
Secretário Municipal de Educação

07h:40min – Acolhimento aos Educadores
08h:00 – Estudo e Debate do Projeto Político
Pedagógico (PPP)
08h:00 – Acolhimento aos Educadores
08h:30min – Abertura Solene
09h:00 – Apresentação Técnica do Sistema
de Controle de Alunos e Pareceres:





Importância
Finalidade
Alimentação
Benefícios

MEDIADOR: Gustavo Hokazono, criador do
Sistema, Especialista em Engenharia de
Software e Banco de Dados
11h:00 – Atuação Prática da Equipe da
Educação na Alimentação do Sistema de
Controle de Alunos e Pareceres
12h:00 – Almoço
13h:30min – Momento Cultural
14h:00 – Exposição Dialogada sobre ´´As
Tecnologias existentes na Rede Municipal``
15h:30min – Intervalo
15h:45min – Apresentação do Projeto Político
Pedagógico e do Regimento Unificado das
Escolas e Núcleos
17h:00 – Encerramento

10h:00 – Intervalo
10h:15min – Retorno às Atividades
12h:00 – Almoço
13h:30min – Planejamento da 1ª Semana de
Aula
15h:30min – Intervalo
15h:45min – Construção do Calendário
aPedagógico da Escola ou do Núcleo Escolar
17h:00 – Encerramento

