Julio Furtado proferiu palestra em Ponta Porã
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Um dos mais importantes profissionais da Educação
latino-americana, Julio Furtado, proferiu uma
palestra para os profissionais da Rede Municipal de
Ensino em Ponta Porã. O evento foi realizado na
manhã desta sexta-feira nas dependências do União
Tênis Clube.
Julio abordou os mais importantes temas
Palestra de Julio Furtado foi acompanhada
por cerca de 800 profissionais da rede
Municipal de Ensino

relacionados à prática diária dos educadores e
observou: “a educação passa por mudanças
constantes. E, por isso, temos que acompanhar.

Sou, por exemplo, do tempo em que o padrão de melhor professor era aquele que falava
muito numa aula. Não deixava o aluno participar. E, o melhor aluno, era sempre aquele
que repetia literalmente aquilo que o professor falava. Com o tempo esta visão ficou
ultrapassada e, hoje, temos a certeza de que os melhores educadores são aqueles que
abrem espaço para seus alunos, trabalham utilizando vários recursos, proporcionando a
interatividade na sala de aula”, declarou durante a palestra para uma atenta platéia
formada por cerca de 800 profissionais da Rede Municipal de Ensino de Ponta Porã.
A secretária municipal de educação, Professora Maria Leny Antunes Klais, ressaltou a
importância da vinda do Doutor Julio a Ponta Porã, relacionando-a com os investimentos
constantes promovidos pela Prefeitura para qualificar os trabalhadores em educação da
REME.
“Nosso objetivo é proporcionar aos profissionais da Rede Municipal de Ensino o acesso aos
métodos e conhecimentos. O resultado, temos certeza, será uma melhoria significativa na
qualidade do trabalho desenvolvidos pelos professores, coordenadores, diretores e demais
servidos administrativos de cada unidade escolar”, afirma a secretária de educação.
O palestrante é considerado um dos mais importantes nomes da educação brasileira. Julio
é graduado em Geografia, Pedagogia e Psicologia. Pós-graduado em Orientação
Educacional, Gestalt-terapia e Dinâmica de grupo. Especialista em PNL (Programação
Neurolinguística). Diplomado em Psicopedagogia pela Universidade de Havana, Cuba.
Mestre em Educação pela UFRJ. Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de
Havana, Cuba. Professor Universitário (Graduação e Pós-graduação). Vice-Reitor da
UNIABEU, RJ.

