
Prezados diretores, 
 
Com três meses de antecedência, está tudo pronto para o Encontro Nacional das Escolas Associadas da 
UNESCO! Por isso, já podemos dizer com certeza: esse será um marco histórico do PEA no Brasil, que 
abre as portas para novos projetos, para o crescimento da rede e para um futuro ainda mais promissor, 
em todos os sentidos. 
 
Basta dizer que teremos a honra de ter conosco a Coordenadora Internacional do PEA, Sabine Detzel, 
que chega repleta de excelentes expectativas. Além de ter aceitado oficialmente o convite, Sabine 
expressou o grande reconhecimento internacional do nosso trabalho, o que a motivou a abrir uma 
exceção em sua agenda para estar conosco. 
 
Além de Sabine, outras autoridades manifestaram sua intenção de participar – entre eles o próprio 
Ministro da Educação, Mendonça Filho. O PEA mostrará, dessa maneira, sua força para gestores 
públicos que precisam compreender melhor o alcance de nossa atuação. 
 
Nosso Encontro Nacional será histórico também por suas dimensões: neste momento, já batemos nosso 
recorde de inscritos, tanto da rede pública como da rede privada. Por isso, é fundamental que as escolas 
que ainda não o fizeram façam suas inscrições, especialmente para aproveitar as condições promocionais 
do Resort Serhs, garantindo seu lugar. 
 
A escolha de um resort se deu pela possibilidade de ficarmos ainda mais perto, trocar experiências, 
conversar sobre o PEA e sobre nossas escolas – é isso que garante o sentido de identidade, que tanto 
diferencia nossa organização. 
 
Não bastasse tudo isso, como se poderá ver pela programação abaixo, o Encontro Nacional já se 
justificaria pela qualidade técnica de sua programação: reuniremos grandes especialistas para realizar 
uma abordagem específica para o universo das escolas associadas. Não por acaso, o tema global é "Os 
desafios do amanhã na agenda de hoje", um desafio para todas escolas e, particularmente, para as 
escolas comprometidas com os valores da UNESCO. 
 
Portanto, não percam mais tempo e inscrevam-se. Nenhuma escola do PEA pode ficar fora deste 
momento histórico do PEA brasileiro! Vamos estar juntos, construindo nosso futuro pela Educação. 
  
  

 
  
  

PROGRAMAÇÃO: 
Encontro Nacional do PEA – Natal 2016 

Os desafios do amanhã na agenda de hoje 

  

  

5 DE OUTUBRO 

13h: Encontro de Coordenadores Regionais do PEA 

19h30: Abertura oficial: 

- Execução do Hino Nacional pelos alunos da Escola Anfitriã  CEI – Romualdo 
Galvão 



- Mesa de abertura com autoridades do governo e da UNESCO 

- Apresentação do grupo de dança Diocecena – Colégio Diocesano Santa Luzia de 
Mossoró - RN 

21h: Coquetel de recepção, oferecido pela Escola Anfitriã CEI – Romualdo Galvão 

  

  

6 DE OUTUBRO 

7h30: Credenciamento 

8h30: Início dos trabalhos 

9h00: Diálogo com Sabine Detzel: A Rede PEA e a construção do amanhã 

Por Sabine Detzel, Coordenadora Internacional da Aspnet, respondendo a perguntas 
diretas do público sobre o trabalho do PEA. 

10h: Coffee break 

10h30: Palestra: Falar de futuro é falar de valores. Mas que valores? 

Por Telma Vinha, doutora em Educação pela Unicamp. 

11h30: Palestra: O futuro das tecnologias educativas 

Por Vanderlei Martinianos, consultor em projetos de Design Instrucional. Engenheiro 
da Educação Tecnológica, com MBA PUC-Rio. 

12h30: Almoço 

14h30: Vivências e Experiências 

Case 1: O Brasil na Conferência do Clima, na França. Por Luís Cruz, Escola Municipal 
Alcina Dantas Feijão. 

Case 2: Relato da missão pedagógica à França e Finlândia 2016 

Case 3: Fundação Siemens 

15h: Coffee Break 

16h: Palestra: Formação científica para os desafios deste século 

Por Luiz Carlos de Menezes, doutor pelo Instituto de Física da USP, 

consultor da UNESCO e do Ministério da Educação. 

17h: Palestra: Tempo de Inovação 

Por Alexandre Campos, Education Partner Manager no Google for 

Education. É doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. 

17h45: Encerramento do 1º dia e avisos 

18h: Noite livre 

  

7 DE OUTUBRO 

8h30: Palestra: A educação humanista inovadora 

Por José Manuel Moran, Coordenador do Grupo de Pesquisa sobre 



Formação Inovadora de Professores no Instituto Singularidades 

9h30: Vivências e Experiências 

Mauricio Herculano de Oliveira Filho – Colégio Master - RN 

Sueli Schabbach Matos da Silva – Colégio Maria Auxiliadora (RS) 

Kátia Marinho – Colégio Magister 

10h30: Coffee break 

11h: Palestra: A gestão no PEA: liderando a educação em valores 

Por André Guadalupe, consultor de gestão escolar. Palestra oferecida 

pelo Colégio Amadeus (SE). 

12h: Almoço 

14h: Momento PEA: O PEA em 2017 

Por Myriam Tricate, coordenadora nacional do PEA, e Sabine Detzel 

14h30: Entrega dos certificados aos participantes no Seminário Internacional da 
UNESCO sobre a Mudança Climática na Educação em Paris. 

15h: Encerramento, com visita ao Colégio CEI. 

20h: Festa de encerramento: Forró do Turista 

  

 


