Encontro Integrado: espaço de reflexão e discussão que tem como característica a formação em
horário de trabalho, foi criado em 2014 com periodicidade semestral. Com o objetivo disparador
possibilitará o início de nossa jornada: Dificuldades, Superação, Resiliência. Apresenta duas atividades distintas, das quais necessitam de inscrição.

SOBRE AS INSCRIÇÕES
Orientamos que a equipe escolar se organize de maneira que cada turno participe em dias diferentes,
garantindo que todos os professores do turno participem juntos no mesmo dia. Os gestores deverão
acompanhar os educadores em dias diferentes a fm de garantir a presença de um gestor na escola,
quando da participação do outro.
As inscrições serão recebidas pelo link descrito inicialmente, onde já foram atualizados os dados dos
(as) servidores (as) solicitados por cada escola. Para efetivar a inscrição é necessário acessar o menu
INSCRIÇÃO > selecionar o evento, data, período e professor. As atividades da data e período selecionados serão listadas. Para inscrever o professor na atividade desejada, clicar no botão verde ao lado
direito. Após realizadas todas as inscrições de sua Unidade Escolar, é possível imprimir os protocolos
no menu RELATÓRIOS.
PROGRAMAÇÃO
Os educadores poderão escolher participar de uma das duas atividades em seu horário de trabalho.
ATIVIDADE 1: Musical “Nelson Gonçalves - O Amor e o Tempo”.
Local: Teatro do CME Adamastor
Diálogo entre o Amor e o Tempo estabelecido a partir da vida e das canções de Nelson Gonçalves. Ressalta a importância da superação mesmo
frente a tantas negativas que a vida, muitas vezes, nos impõe. Após a apresentação, teremos uma bate-papo com o escritor da peça: Gabriel Chalita.
8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período da Tarde

Quarta-feira
26/06/2019

11h às 15h

Período Intermediário

Quinta-feira
27/06/2019

8h às 12h

Período da Manhã

Terça-feira
25/06/2019
Datas e horários:
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ATIVIDADE2: Os desafios do educador no trabalho cotidiano de promoção de resiliência e desenvolvimento.
Local: Salão de Artes do CME Adamastor
Oficina na qual poderemos coletivamente levantar as difculdades do nosso dia-a-dia, reﬂetindo e ampliando nossas ações a partir do conceito de resiliência.
Mediadora: Ms. Cenise Monte Vicente
Psicóloga e mestre em Psicologia Social pelo IPUSP,
com experiência em gestão de políticas públicas na
área da Assistência Social, tendo sido Secretária Municipal de Promoção Social, em Campinas de 1991 a
1992. Professora de Psicologia Criminal no Departamento de Psicologia e Educação da USP, FFCL no
Campus da Universidade de São Paulo em Ribeirão
Preto, de 1991 a 1996. Coordenadora do Instituto Ayrton Senna de 1996 a 1999. Presidente do Conselho da
Agência de Notícias dos Direitos da Infância de 2004 a
2014. Criadora e diretora da Ofcina de Ideias, atuante
de 1994 até hoje.

8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período da Tarde

8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período da Tarde

8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período da Tarde

8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período da Tarde

Quarta-feira
03/07/2019

14h às 18h

Período da Tarde

18h às 22h

Período da Noite

Quinta-feira
04/07/2019

8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período daTarde

8h às 12h

Período da Manhã

14h às 18h

Período daTarde

Quinta-feira
27/06/2019
Sexta-feira
28/06/2019
Segunda-feira
01/07/2019
Datas e horários:

Terça-feira
02/07/2019

Sexta-feira
05/07/2019
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