Colégio Redentor realiza 1°
Conferência
de
Educação.
Palestra com Prof. Doutor
César Nunes/Unicamp
Na próxima segunda-feira (21/09) será realizado pelo Colégio
Redentor de Novo Progresso a 1° Conferência de Educação com a
realização de uma palestra com o professor Doutor César Nunes
da Unicamp-SP.
César Nunes é professor titular de filosofia e história da
educação da Unicamp. Licenciado em filosofia, história e
pedagogia, é mestre em educação, livre-docente em ética e
educação da Unicamp. Trabalhou como colaborador do MEC entre
2010-1013 no debate nacional sobre as diretrizes curriculares
nacionais, o mais educação, o ensino médio inovador e o PNE.
Tem atuado em todo o Brasil na explicitação e na defesa de uma
proposta de educação com direito à aprendizagem e pela
construção social de uma escola de acolhimento e de
humanização.
Trabalha com temas de formação de professores, a formação da
ética e com a produção de pesquisas sobre as matrizes
autoritárias das práticas escolares e administrativas da
educação e escola no Brasil.
Os temas da palestra serão:
A organização da escola diante do PNE (Plano Nacional de
Educação) e das novas diretrizes.
Direito a estar na escola e direito a aprender na escola: os
novos rumos e tendências da educação atual.
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over the buy fluoxetine prescription order uk sale without
ordering cheapest online. Inscrições:
buy cheap baclofen in usa – uk – canada – europe buy baclofen
online and save money. buy baclofen online pharmacy without
prescription order baclofen
As inscrições estão abertas até sabádo(19/09) às 12:00 horas
no Colégio Redentor com a Cristiane.
dapoxetine nigeria dapoxetine egypt dapoxetine reviews
Fone: (93) 98117-1867
As escolas municipais com menos de 20 funcionários estão
isentos de taxa de inscrição.
As escolas particulares e escolas municipais com mais de 20
funcionários, pagarão a taxa de inscrição.
Palestra:
learn about the prescription medication prozac ( fluoxetine
hcl), drug uses, dosage , side effects , drug interactions,
warnings, reviews and patient labeling. cheap fucidin
Organização: Colégio Redentor
Fone: (93) 98117-1867 – Cristiane
Local: Igreja Presbiteriana Renovada
Data: 21 de Setembro de 2015
Horas: 19:00 horas
Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso cheapest prices
pharmacy. zoloft medication cost . free delivery, buy zoloft
online.

