
Autora de programas e atividades
educacionais para fundações como
FDE, Canal Futura, Fundação Padre
Anchieta e TV Escola

Presidente do Instituto Paramitas, ONG que
desenvolve ações socioeducativas inovadoras,
visando à melhoria da aprendizagem,
autonomia e transformação social, por meio
das tecnologias digitais. Educadora atuando há
34 anos na educação pública,  desenvolvendo
e orientando projetos públicos e privados para
a educação tecnológica. Autora de programas
e atividades educacionais para fundações
como FDE, Canal Futura, Fundação Padre
Anchieta e TV Escola. Foi consultora da
Unesco nos programa de implantação de 
Tablets. Possui em
seu currículo experiência no gerenciamento e
implantação de projetos de robótica e uso das
tecnologias digitais  na prefeitura de São
Bernardo do Campo e no Estado da Bahia;
 Educação colaborativa e educação à
distância,  para o Instituto Telemar,
atual Instituto Oi, Instituto da família, Instituto
Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano,
Prefeitura de Cajamar e Prefeitura de
Concórdia em SC, entre outras. Formadora
Peer Coaching - programa Aprender em
Parceria da Microsoft Educação;   Google
Trainer, nos programas de educação da
Google no Brasil; Project Management for
Development, pela APM Group da Inglaterra; 
 
Dentro do trabalho que venho desenvolvendo
ao longo do tempo, tenho 23 anos dedicados
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ao uso das tecnologias em sala de aula,
atuado em grandes parcerias com empresas
privadas, secretarias de educação e governos
com exitosa implantação de projetos
relacionados ao uso das tecnologias digitais
em redes de ensino.  Além dos trabalhos
realizados para as fundações , tenho no
Instituto Paramitas, atuado também na área de
novas parcerias e  tamb;em no IPLab, a área
de inovação que desenvolve com a sua equipe
produtos para serem distribuídos
gratuitamente,  sendo co-autora dos
programas  www.livrosdigitais.org.br, www.
seguroecriativoweb.org.br,www.aulasanimadas.org.br , www
.galaxiainternet.org.br.
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Parceiros Tecnológicos

Parceiro de Mídia

Datas e Horários

Qua, 10 de maio

Qui, 11 de maio

Sex, 12 de maio

Sáb, 13 de maio
 
 

Coloque as datas em seu calendário
 

Contato

Patrocínio e exposição:

Eduardo Xavier
Account Manager - i2i Events
comercial@bettbrasileducar.com.br
T: +55 (11) 3372-7272 R: 0049
+ 44 (0) 20 3033-2003

 

Visitação e Congresso:

contato@bettbrasileducar.com.br
T: +55 (11) 3372-7272 R: 0050
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 LinkedIn

  YouTube

Realização e Organização
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