
Universidade Aberta do Brasil está com inscrições 
abertas para o processo seletivo de Tutores

Ano 1. Nº 241 - 13/02/2014

“Gostaria de elogiar a atitude da direção do CEMEB Eng. João Pedro Cardoso que, no início das aulas, proporcionou à 
minha filha Beatriz Gonçalves, que é autista, uma recepção calorosa. No primeiro dia de aula, a professora Janete, apre-
sentou minha filha a todos os presentes da sala, explicando como ela é, e pediu para os pais ajudarem na inclusão das 
crianças. Para muitos, a atitude foi normal, mas para mim, que sou mãe especial, foi o presente mais lindo que ganhei. 

Parabenizo a equipe do Grupo de Apoio a Inclusão (GAI), da Secretaria de Educação e Cultura pela parceria com a esco-
la. Juntos, todos trabalham para que as crianças sejam tratadas com dignidade, carinho e respeito. Minha filha continua 
no mesmo horário, na mesma sala e com a mesma professora do ano passado. Isso contribuiu para que ela se sentisse 
como se estivesse em casa, entrou na sala e ficou super bem.

Parabéns, Secretário da Educação, por ter profissionais capacitados pra receber o deficiente com muito amor e para-
béns a todos do CEMEB Eng. João Pedro Cardoso”. 

Sandra Gonçalves, mãe de Beatriz Gonçalves, aluna do CEMEB Eng. João Pedro Cardoso 

A Universidade Aberta do Brasil da UNIFESP está com ins-
crições abertas para o processo seletivo de Tutores para o curso 
de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental na modalidade a 
distância.  As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro e devem 
ser feitas por meio do link  http://portaluab.unifesp.br/.

Para se inscrever, o candidato deve ter Doutorado, Mestrado 
ou nível mínimo de Especialização, preferencialmente na área 
de Educação Ambiental; estar vinculado ao setor público como 
servidor ou ocupante de cargo comissionado ou de função de 
confiança em qualquer esfera administrativa ou ser aluno de 
pós graduação de Instituição de Ensino Superior (IES) pública 
ou possuir outro tipo de vínculo com a IES de atuação como, 
por exemplo, ser professor voluntário, assistente ou similar. 

A seleção será feita em duas etapas, sendo que na primei-
ra será feita uma  análise da Ficha de Perfil do candidato e, 
na segunda fase, iniciada a partir do dia 13 de março, o can-
didato fará uma prova oral presencial com a coordenação do 
curso, em datas e horários a serem agendados. 

Palavra do Leitor 

No dia 07 de fevereiro, a UAB-Itapevi ofereceu uma aula magna da disciplina 
“Avaliação na Aprendizagem” para os alunos do 2º período do curso de Licenciatu-
ra em Pedagogia, ofertado pela Universidade Federal de Ouro Preto.

A aula foi conduzida pela profa. Dra. Márcia Ambrósio, autora do livro O Uso 
do Portfólio no Ensino Superior e, de forma descontraída e contagiante, abordou 
temas importantes para o pensamento pedagógico que se refere ao conceito e a 
aplicação da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, tendo como prin-
cipal instrumento, o uso do portfólio.

A professora da rede, Eliana Gomes de Almeida Barbosa, também contribuiu 
com a aula inaugural, pois encantou a todos ao compartilhar um momento de conta-

ção de histórias, encerrando o encontro de maneira lúdica e prazerosa. 

Aula magna


