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Centro de Formação Tecnológica forma mais 328
alunos em Madre de Deus.

Aconteceu na manhã da última sexta (18), no Centro de Formação Tecnológica, a cerimônia de certificação dos alunos que
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03/01/2016 08:50 hs
Festa de Réveillon na Orla da cidade atrai
milhares de pessoas para Madre de
Deus

28/12/2015 14:23 hs
Prefeitura divulga a programação do
Reveillon 2015.

28/12/2015 14:13 hs
Apresentações em palco chegam ao fim,
mas o Projeto Cores, Coros e Corais se
estende até o mês de janeiro.
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concluíram os cursos oferecidos no projeto, como Primeiros Cliques (20h), Intel Comunidade (30h), Aluno Monitor (100h), MVA
1 (30h) e MVA 2 (30h). Estes cursos possuem padrões voltados para as empresas multinacionais a como a Intel e Microsoft,
além de visar à preparação dos jovens madredeusenses para um futuro mercado de trabalho tecnológico.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Madre de Deus, através da Secretaria de Educação e o Instituto Paramitas,
responsável por ministrar os cursos e pela administração do Centro, situado no prédio da Biblioteca Municipal. Estes
aconteceram durante os meses de setembro a outubro deste ano e formaram 328 alunos.

Enquanto os alunos, familiares e convidados chegavam ao local, eram recebidos com um ambiente carinhosamente
preparado com direito à música ao vivo, com a apresentação de Antônio e Ana Paula, além da apresentação de dança clássica
pela menina Limily.

Noite de encantamento com as
apresentações do Projeto Cores, Coros e
Corais, na Orla de Madre de Deus

24/12/2015 22:17 hs
Alunos e professores da rede municipal
de ensino são contemplados no Prêmio
Madre TOP 2015.

24/12/2015 15:37 hs
Já em clima de Natal, Prefeitura devolve
o lar a mais três famílias, na Ilha de
Maria Guarda

23/12/2015 16:31 hs
Prefeitura divulga o resultado da seleção
do Edital do Concurso Madre Cultura e
Arte nº 001/2015

23/12/2015 15:08 hs
Programação do Projeto Cores, Coros e
Corais segue com suas atividades na
Orla de Madre de Deus.
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Na oportunidade, o Secretário de Educação Luís Mário Santana, também representando o Prefeito Jeferson Andrade, disse
que este era um momento muito gratificante para a Secretaria de Educação. Ainda em seu discurso, o Secretário destacou: “O
município tem buscado investir o máximo em educação, pois se sabe que este é o caminho para a transformação do
indivíduo. Através da educação é que se formam os cidadãos. Lá fora, o mercado de trabalho está muito competitivo e a
nossa mão-de-obra precisa estar bem preparada e aquele que não tiver o devido conhecimento ficará de fora do padrão de
competitividade esperada.”

O Diretor do Instituto Paramitas, Nilton Rodrigues, agradeceu a Prefeitura de Madre de Deus, em nome do Prefeito Jeferson e
do Secretário Luís Mário, pela oportunidade de estarem desenvolvendo este trabalho dentro do município. Também agradeceu
a toda a sua equipe, a qual ele frisou desenvolver um excelente trabalho e disse que eles já poderiam comemorar o dia com a
sensação de dever cumprido e, parabenizou e também desejou felicidades a todos os formandos.
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Estiveram presentes ao evento, além dos formandos e suas famílias, os Diretores de Escolas Municipais.

 

  
Por Carla Santos.
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