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Educação e Tecnologias:em busca de mais
modernidade.
Prefeito Jeferson visita as sedes da Microsoft e da Fundação Bradesco

Com o objetivo de buscar soluções

tecnológicas e inovações para o

currículo escolar da rede municipal de

ensino de Madre de Deus, o Prefeito

Jeferson, o Secretário de Educação,

Prof. Luis Mario, e parte da equipe

técnica da SEDUC, estiveram essa

semana, em visita técnica às cidades

de São Paulo e Campinas. Feita a

convite do Instituto Paramitas -

Organização não Governamental com

sede na capital paulista - a viagem foi

dividida em duas etapas.

Na terça-feira, o grupo visitou a

Microsoft Technology Center, na capital.

A MTC, como é conhecida, é a sede

nacional de pesquisas feita pelos
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especialistas da Microsoft no Brasil e de desenvolvedores de conteúdos e soluções tecnológicas de algumas

das maiores multinacionais sediadas no Brasil. A Virtual Academy, portal educacional que congrega, entre outras

possibilidades, cursos de formação profissional tecnológica com certificações validas em todo o mundo, foi um

dos pontos principais da reunião.

Chamou atenção dos gestores, ainda, os conteúdos interativos como jogos educativos para diversas

plataformas (tablets, computadores e smartphones) e o centro de testes e pesquisas de softwares para o

console Xbox/Kinect (um dos videogames favoritos de crianças e adolescentes da atualidade).

No dia seguinte, foi a vez de conhecer de perto o trabalho da Fundação Bradesco, no BIT (Bradesco Institute of

Technology). O complexo educacional, instalado em uma fazenda nos arredores da cidade universitária, abriga

uma célula educativa, estabelecida a partir de uma parceria entre a Intel e a Fundação. Centenas de crianças e

adolescentes são beneficiadas, anualmente, com escola integral a partir da Educação Infantil ate o Ensino

Médio. Para a presidente do Instituto Paramitas, Claudia Stippe, é fundamental "repensar continuamente os

processos educacionais a partir do uso efetivo das tecnologias de ponta".

Após a visita, o Prefeito deixou clara sua intenção: "Madre de Deus tem profissionais muito competentes, e não

há tecnologia que substitua isso. Nosso objetivo aqui é levar subsídios que possibilitem aos professores irem

mais alem na sua pratica".

O investimento em novas tecnologias tem se revelado uma preocupação constante da administração. Além

destas novidades, estão previstos para 2014 a renovação de todos os laboratórios de informática, aquisição de

novos equipamentos multimídia e a instalação de projetores interativos, recursos utilizados nas melhores

escolas do país.
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SECULT REALIZA CONSULTA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI

 
EDITAL Nº 10/2014 PROCESSO SELETIVO PARA CURSO UP

 

CONFIRA O EDITAL DO RESULTADO DO PROJETO PRIMEIROS PASSOS

 
ESCOLAS DE MADRE DE DEUS GANHAM PROGRAMA MAIS ESPORTES

 

Madre de Deus ganha transporte hidroviário.

 
Última semana para pagar o IPTU com desconto.

 

Madre de Deus recebe visita do Ministério Público

 

Dia Mundial de Combate à Tuberculose

 

I GINCANA CULTURAL MARCA O FINAL DE SEMANA EM MARIA GUARDA

 

Agentes de trânsito estão sendo qualificados.

 

Escolas de Madre de Deus recebem parque Infantil.

 

I GINCANA CULTURAL DE MARIA GUARDA

 

Mais Educação!

 

SESAU PROMOVE CAMPANHA CONTRA O SARAMPO

 

Carnaval Confete e Serpentina: até o próximo ano galera.

 

Dia da Mulher será marcado pelo Projeto Março Sempre Mulher

 
PREFEITO COBRA A EMBASA AGILIDADE NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ADUTORA
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Prefeitura entrega barracas para os artesãos da cidade

 

Toma Sopa: Há 55 anos é marcado por muita alegria e tradição.

 

Resultado de Seleção do Projeto Bolsa Estágio

 

O CAMINHÃO DA SORTE DA CAIXA ESTARÁ EM MADRE DE DEUS!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

  

http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?notiAreaID=16&notiSubAreaID=19&notiID=1542
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?notiAreaID=16&notiSubAreaID=19&notiID=1541
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?notiAreaID=16&notiSubAreaID=19&notiID=1540
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?notiAreaID=16&notiSubAreaID=19&notiID=1539
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=23&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=45&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=67&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=89&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=111&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=133&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=155&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=177&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=199&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=221&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=243&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=265&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=287&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=309&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=331&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=353&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=375&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19
http://www.madrededeus.ba.gov.br/notiDeta.cfm?startRowNoti=23&notiAreaID=16&notiSubAreaID=19

