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Olá, professores(as)!
Após o sucesso alcançado nas edições anteriores, anunciamos a realização do 3º Encontro
Estadual de Tecnologias Educacionais, no período de 26 a 28 de setembro de 2018, em Curitiba.
Nesse encontro haverá atividades de formação nos formatos de palestra, oficina e apresentação
oral. Concomitante ao 3º Encontro Estadual, acontecerão:
O 2º Festival de Invenção e
Criatividade - FIC/PR - com envolvimento de professores e estudantes de instituições de ensino do
Paraná, onde apresentarão de maneira interativa seus projetos e participarão de oficinas.
A 1ª
Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa (CBAC) - uma parceria da SEED com o MIT
(Massachusetts Institute of Technology) e a Rede de Aprendizagem Criativa.
A Conferência será um ponto de encontro para
gestores, educadores, pesquisadores, empreendedores e desenvolvedores interessados na adoção
da aprendizagem criativa em instituições de ensino e espaços de educação não formal de todo o
Brasil. A submissão de trabalhos para este evento já está disponível no link
www.conferencia.aprendizagemcriativa.org/ até o dia 27/07/2018.
A Seed custeará 300 vagas para professores da rede
pública estadual e, ainda, a participação de um professor e dois alunos por NRE para participarem
do 2º Festival de Invenção e Criatividade - FIC/PR. Nesse caso, o professor será o responsável
pelos alunos durante o evento, a estadia e o deslocamento dos alunos em Curitiba. Interessados
entrar em contato com o assessor em tecnologias educacionais (CRTE) do seu NRE. Como você
nos prestigiou no último evento, reforçamos o convite para que participe novamente conosco! Vale
lembrar que o livro (Vol I e II) referente às produções do evento de 2017 estão em fase de
finalização, passando por detector de plágio para então serem publicados com ISBN.
Também divulgue e compartilhe nosso evento em sua comunidade!
Mais informações: www.conferencia.aprendizagemcriativa.org/

Caso queira inscrever-se, clique aqui.
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