
Assessoria de Redação e Apoio <ara@seduc.to.gov.br>

Fwd: Solicitação de Apoio - Simpósio Internacional de Educação -
Transformando a Educação do Brasil - 23, 24, 25, 30 e 31 de Agosto e 01 de
Setembro de 2021 
1 mensagem

Gabinete SEDUC-TO <gabinete@seduc.to.gov.br> 2 de agosto de 2021 17:43
Para: Assessoria de Apoio e Redação <ara@seduc.to.gov.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Consed <consed@consed.org.br> 
Date: qui., 15 de jul. de 2021 às 11:16 
Subject: Fwd: Solicitação de Apoio - Simpósio Internacional de Educação - Transformando a Educação do Brasil -
23, 24, 25, 30 e 31 de Agosto e 01 de Setembro de 2021 
To: gabinete acre <gabseeacre@gmail.com>, Gabinete Seduc <gabinete@seduc.net>, Mônica Siqueira
<monicasiqueira@seduc.net>, Secretaria Executiva Adjunta Pedagogica - SEAP <seap@seduc.net>, Raimundo de
Jesus Barradas - SEAP <barradas@seduc.net>, ANZ <gorethsousa@seed.ap.gov.br>, Secretaria de Estado da
Educação do Amapá <seed@seed.ap.gov.br>, TEREZINHA MONTEIRO <terezamacapa@hotmail.com>, Priscila
Viana <pmav30@gmail.com>, Gabinete SEE <gabinete@educ.al.gov.br>, José Marcio Augusto de Oliveira
<josemarcio@educ.al.gov.br>, Danilo de Melo Souza <danilo.melo@enova.educacao.ba.gov.br>, Rowenna Brito
<rowenna.brito1@enova.educacao.ba.gov.br>, Chefia de Gabinete <chgab@enova.educacao.ba.gov.br>, Jerônimo
Rodrigues Souza <jeronimo.rodrigues@enova.educacao.ba.gov.br>, Agenda Secretário
<agenda@enova.educacao.ba.gov.br>, Danielle Taumaturgo Soares <danielles@seduc.ce.gov.br>, eliana estrela
<eliana.estrela@seduc.ce.gov.br>, Gabinete SEEDF <gabinete@edu.se.df.gov.br>, Gabinete Secretaria de
Educação <gabinete@se.df.gov.br>, <diem.subeb@edu.se.df.gov.br>, 'Secretário - SEDU/ES
<secretario@sedu.es.gov.br>, Larissa Baptista Machado <lbmachado@sedu.es.gov.br>, Gabinete da Secretaria de
Estado de Educação, Cultura e Lazer <gabinete@seduc.go.gov.br>, Aparecida de Fátima Gavioli Soares
<fatima.gavioli@seduce.go.gov.br>, Jc <joaoespanhol1985@gmail.com>, Gabinete
<gabinete@educacao.ma.gov.br>, sergio lemos <sergiohsl@gmail.com>, Rairena Zeni <rairenazeni@gmail.com>,
gabinete assessoria <gabinete.assessoria@educacao.mg.gov.br>, Norminha Helena de Paiva
<norminha.paiva@educacao.mg.gov.br>, Maria Cecilia Amendola da Motta <ceciliaamendolamotta@gmail.com>,
Gabinete <gabinete@sed.ms.gov.br>, gabinetesedms sedms <gabsedms@gmail.com>, Claudia Lopes
<claudiapnlopes@gmail.com>, Gabinete Secretaria de Estado de Educacao <gabinete@educacao.mt.gov.br>,
<Kananda.galvao@educacao.mt.gov.br>, gabinete <gabinete@seduc.pa.gov.br>, sec seducpa
<sec.seducpa@gmail.com>, Gabinete da Secretaria de Educação <gseducacaoparaiba@gmail.com>,
<josildaherminio1@gmail.com>, Chefia de Gabinete <chefia.gabinete@see.pb.gov.br>, <biancaseect@gmail.com>,
Gabinete do Secretario <gabinetedosecretario@educacao.pe.gov.br>, Vanilda Soares
<vanilda.soares@educacao.pe.gov.br>, Gabinete da Secretaria SEED <gabinete.seed@educacao.pr.gov.br>,
<Silvanaavelar@seed.pr.gov.br>, Ellen Gera Secretario <ellengerasec@seduc.pi.gov.br>,
RegianeMoraes@seduc.pi.gov.br <regianemoraes@seduc.pi.gov.br>, Wania V. <waniavmo@hotmail.com>,
elizangelal <elizangelal@prof.educacao.rj.gov.br>, Rosangela Coelho <rosangelagabinete@educacao.rj.gov.br>,
Secretaria de Educação SECD <gabineteapoio@hotmail.com>, Gabinete SEED <gabinete@educacao.rr.gov.br>,
Educação sc <educacao.sc@sed.sc.gov.br>, Gabinete do Secretario <gabs@sed.sc.gov.br>, Rosilene Maria Santos
<rosilene.santos@seed.se.gov.br>, Vera Andrade <vera.andrade@educacao.sp.gov.br>, Francisca De Assis Da
Silva Brandao <francisca.brandao@educacao.sp.gov.br>, Rossieli Soares <rossieli.soares@educacao.sp.gov.br>,
Cecilia Cortez Da Cunha Cruz <cecilia.cruz@educacao.sp.gov.br>, Educação RN <gabseecrn@gmail.com>,
<anamorais.uern@gmail.com>, <getuliomferreira@gmail.com>, Gabinete Seduc <gab@seduc.ro.gov.br>, Suamy
Abreu <suamyabreu@seduc.ro.gov.br>, Adriana Jorge <adriana-jorge@seduc.rs.gov.br>, <aline-
mendes@seduc.rs.gov.br>, Gabinete SEDUC-TO <gabinete@seduc.to.gov.br> 

Prezados(as) Secretários(as),

Encaminhamos para conhecimento e divulgação.

Respeitosamente, 

Equipe CONSED
(61) 2195.8650
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---------- Forwarded message --------- 
De: Apoio - Eventos Einstein <apoioeventoseinstein@einstein.br> 
Date: ter., 13 de jul. de 2021 às 17:06 
Subject: Solicitação de Apoio - Simpósio Internacional de Educação - Transformando a Educação do Brasil - 23, 24,
25, 30 e 31 de Agosto e 01 de Setembro de 2021 
To:  

Prezados, boa tarde!

 

Nos dias 23 a 25 de agosto, o Hospital Israelita Albert Einstein promoverá  o Simpósio Internacional de Educação
- Transformando a Educação do Brasil. Em nome da comissão científica e organizadora do evento, gostaríamos
de solicitar o apoio de sua instituição na divulgação do evento.

 

Trata-se de um simpósio ímpar, oferecido gratuitamente, com o objetivo de inspirar e engajar
professores e gestores de instituições de ensino de todo o país nesse movimento de
transformação e qualificação da Educação no Brasil. Referências  nacionais e internacionais
sobre educação discutirão suas experiências de sucesso, o legado que a pandemia enraizou,
a aceleração do mundo digital no ensino com seus benefícios e desafios, e as expectativas de
prover uma educação personalizada e com melhores resultados. O evento discutirá ainda
o desenvolvimento de habilidades sócio emocionais nos estudantes, o aperfeiçoamento
docente e a importância da implantação da cultura do feedback como fator de sucesso no
processo ensino aprendizagem. Uma importante troca de experiências entre o setor público e
privado em seus diferentes níveis, modalidades e áreas de ensino.

 

Entre os palestrantes já confirmados, destacamos a participação de Maria Helena Guimarães
de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação/CNE e presidente da
ABAVE/Associação Brasileira de Avaliação Educacional, e os convidamos a conhecer a
programação completa no site ensino.einstein.br/eventos/educação.  

 

Gostaríamos de contar com o apoio de sua instituição para fazer esta oportunidade de troca e
aprendizado profissional chegar ao maior número de profissionais possível.

 

Entre as possíveis ações, sugerimos:

Disparo de e-mail marketing através da sua base de e-mails;
Inserção do evento no site oficial de sua instituição;
Divulgação do evento nas redes sociais de sua instituição.

Antecipamos as artes de divulgação do evento anexas a esta mensagem.

 

Agradecemos desde já pela atenção e ficamos na expectativa do seu retorno. 

Atenciosamente,

Bianca Pereira

http://www.consed.org.br/
http://facebook.com/consed
http://twitter.com/consedbr
http://instagram.com/consedbr
https://www.youtube.com/channel/UCRr-jbRsfev8WAwkHf0550w
mailto:apoioeventoseinstein@einstein.br
https://ensino.einstein.br/simposio_internacional_de_educacao_-_transf_p4642/p


Eventos Científicos

Tel.:11 2151- 6353 Ramal: 76353

Diretoria do Ensino

bianca.pereira@einstein.br

www.einstein.br

 

 

 

Esta mensagem contem informacao confidencial e/ou privilegiada. Se voce nao for o destinatario ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, nao pode usar, copiar ou divulgar as informacoes nela contidas ou tomar
qualquer acao baseada nessas informacoes. Se voce recebeu esta mensagem por engano, por favor avise
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicacoes pela Internet nao podem
ser garantidas quanto a pontualidade, seguranca ou inexistencia de erros ou virus. O remetente por esta razao nao
se responsabiliza por qualquer erro, omissao ou mesmo opinioes e declaracoes contidas no conteudo desta
mensagem. This E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not
copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies
from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet communications cannot be guaranteed
to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors, omissions, opinions or
declarations contained in this E-mail.

--  
Atenciosamente, 

Assessoria de Gabinete 

Por gentileza confirmar o recebimento. 

Gabinete da Secretária 

gabinete@seduc.to.gov.br  
(63)3218-1001/1101/1406/1409

Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc)  
http://https://seduc.to.gov.br/site/
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