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Prezados Amigos, 

 

Ontem, realizamos uma excelente reunião com os coordenadores regionais da Rede PEA por 

videoconferência. Para documentar o que conversamos e compartilhar as informações com aqueles que 

não puderam estar presentes, segue um resumo por tópico dos principais pontos. 

 

1. A Coordenação Nacional apresentou o andamento das principais ações já planejadas para 2019: o 

Encontro Nacional das Escolas de Ouro Preto, a missão pedagógica à Austrália e Nova Zelândia e as 

parcerias em andamento, que serão fortalecidas ao longo do ano. 

2. O primeiro ponto ressaltado foi que temos conseguido trabalhar com grande antecipação. Embora 

ainda estejamos em fevereiro, praticamente todas as providências estão sendo tomadas com sucesso. 

3. No caso do Encontro Nacional, por exemplo, a programação técnica está praticamente pronta, com 

palestrantes convidados e confirmados, bem como todas as providências de organização e logística 

estão em andamento. A previsão é que em março todo o evento esteja pronto. 

4. Durante a videoconferência, tivemos a chance de apresentar a programação aos palestrantes, 

ressaltando seus diferenciais em relação aos anos anteriores. Por exemplo, pela primeira vez, teremos 

uma conferência campal de abertura, ao ar livre, que será feita por Frei Betto. A programação será 

disponibilizada a todos em breve, logo após o Carnaval, com o início das inscrições. 

5. A Coordenação Nacional também apresentou aos coordenadores regionais os desafios específicos de 

Ouro Preto, especialmente os de logística. Pela primeira vez, os congressistas ficarão distribuídos em 

mais de 40 pousadas diferentes. Da mesma forma, será preciso um sistema de transportes para levar os 

congressistas ao Parque Metalúrgico da Universidade Federal de Ouro Preto, único local capaz de 

comportar o público esperado (de mais de 800 pessoas). 

6. Por essa razão, foi recomendado a todos os coordenadores que reforcem com as escolas a necessidade 

de reserva urgente da hospedagem. Ouro Preto tem muita frequência de turistas e eventos, o que pode 

levar ao esgotamento das vagas de hospedagem. O Sesc Estalagem, onde fizemos um bloqueio total 

para a Rede PEA, já está quase lotado. Lá, temos a maior capacidade de hospedagem, com 300 vagas.  

7. Diante dessas condições, previsíveis em uma cidade histórica e colonial, a organização do Encontro 

Nacional providenciará o transporte por van entre o Aeroporto de Confins e Ouro Preto para todos os 

congressistas. Haverá táxis disponíveis no local do evento e está em orçamento uma linha de 

transporte regular para os congressistas na cidade, inclusive a partir do Sesc Estalagem, que fica a 7 km 

da cidade. 

8. Da mesma forma que o Encontro Nacional, os coordenadores regionais foram informados de que todos 

os preparativos da missão pedagógica internacional para a Nova Zelândia e Austrália foram feitos. O 

grupo está formado, a programação, excelente e tudo foi providenciado com grande antecedência, já 

que ainda faltam três meses para a missão. 
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9. Esse esforço para antecipar todas as providências permitirá à Coordenação Nacional deslanchar um 

grande programa de parcerias para a formação dos educadores das escolas públicas. Esse programa foi 

apresentado na reunião e será detalhado oportunamente. As parcerias principais são: 

a. Google: formação de professores para o uso das ferramentas, como editores de textos, 

planilhas, trabalho colaborativo, videoconferência, etc. Inicialmente, o projeto será 

desenvolvido com os estados do Paraná, Pernambuco e São Paulo. 

b. Microsoft: doação de 150 computadores e mais de 20 tablets para escolas públicas que não 

têm equipamentos para a participação nesses projetos. 

c. Nave à Vela: aprendizagem criativa, com projetos de cultura maker (educação mão na massa). 

d. Árvore de Livros: biblioteca digital de livros de leitura literária. 

e. Estante Mágica: produção autoral de livros digitais pelos próprios alunos. 

f. Rede de Aprendizagem Criativa: parceria com programa originado no MIT que difunde o uso da 

aprendizagem de código (linguagem de programação) por crianças. 

 

Além dessas parcerias, outras estão em planejamento, como palestras sobre o brincar na Educação, 

com o professor Cristiano. 

 

10. Por fim, a Coordenação Nacional fez questão de reiterar a alegria com o empenho dos coordenadores 

regionais. Os encontros feitos em cada estado (como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Rio Grande do Norte, entre outros) vêm se fortalecendo ano a ano e mostram a vitalidade do 

programa e o acerto dessa forma de gestão do programa no Brasil. 

11. Por isso mesmo, Myriam renovou o pedido para que os coordenadores regionais trabalhem pelos 

desafios, acompanhando de perto as escolas associadas em cada estado. No caso das parcerias a serem 

desenvolvidas, por exemplo, são os coordenadores que poderão fazer o controle de qualidade das 

atividades desenvolvidas. 

12. Por fim, Myriam registrou o grande impacto que a Rede PEA vem provocando, com um crescente 

número de escolas candidatas, que agora já chegam a 150. Ficou definido que a próxima reunião será 

presencial, na Pousada do Rosário, em Ouro Preto. Até lá! 
 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 

__________________________________ 

Myriam Viegas Tricate 
Coordenadora Nacional do Programa das Escolas Associadas da UNESCO 


