
 
 

 

NOTÍCIAS 
 

  

Simpósio de educação em Mococa começa nesta quinta 

Cidade - 10/08/2017 

Começa nesta quinta-feira, dia 10, no Teatro Municipal “Pedro Angelo Camin”, o VII Simpósio de Educação de 

Mococa, sob o tema “Eu Ensino. Tu Ensinas. Eles Apremden?”. O evento tem como público-alvo os professores e 

os gestores da rede municipal de ensino. 

Nesta sexta-feira, dia 11, conforme a programação, às 8h00, tem palestra com a professora Lúcia Hidalgo e, às 

10h30, palestra com o professor doutor Celso dos Santos Vasconcellos. 

A verdadeira aprendizagem – Já às 14h00, o especialista em educação, Júlio Furtado, que esteve no mês passado 

em Mococa, no Encontro de Educadores da Sicredi, apresenta a palestra “A gestão da sala de aula: construindo 

caminhos para uma aprendizagem significativa”. 

Furtado, que é mestre em Educação e doutor em Ciências da Educação, informa em nota ao mococa24horas.com.br, 

que “colocará, entre outras questões, que o modelo de aprendizagem que embasa as necessidades de nosso tempo 

não é mais o modelo tradicional, que acredita que o aluno deve receber informação prontas e ter, como única tarefa, 

repeti-las na íntegra. A promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo dinâmico, no qual o 

aluno é levado em conta, com todos os seus saberes e interconexões mentais. A verdadeira aprendizagem se dá 

quando o aluno (re)constrói o conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai possibilitá-lo agir e 

reagir diante da realidade. Cremos, com convicção e com o respaldo do mundo que nos cerca, que não há mais 

espaço para a repetição automática, para a falta de contextualização e para a aprendizagem que não seja significativa. 

A concretização dessa aprendizagem se dá através de cinco passos da (re)construção do conhecimento: o sentir, o 

compreender, o definir,  o argumentar e o transformar.” 

Conforme a programação, às 16h30, acontece palestra com o professor doutor Arquilau Moreira Romão e, às 17h30, 

apresentação do show cênico “Encantorias”, com o Grupo Engasga Gato.  
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