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Ritmo acelerado na
unidade do Tomba
A comunidade vai ganhar mais duas equipes do PSF

Facilitadores dos pólos digitais são certificados

Cursos nos equipamentos começam na segunda-feira 

16/8/2013, 14:19h

Os 68 facilitadores formados pelo Instituto Paramitas para atuar nos dez Pólos de Cultura Digital e nas 12 salas
de aula interativas das escolas municipais receberam os certificados nesta sexta-feira, 16. Eles participaram do
treinamento iniciado no dia 1º de agosto, no Centro Digital Drance Matos Amorim, no bairro Baraúnas.
 
O ato foi realizado em dois turnos, sendo que uma turma de 32 alunos recebeu os certificados no Parque do
Saber Dival da Silva Pitombo, pela manhã, e outra de 36 alunos, à tarde, no Gabinete do prefeito, no Paço
Municipal.
 
De acordo com a assistente pedagógica do Instituto Paramitas, Iraci Vitória, os facilitadores já começarão a atuar
a partir da próxima segunda-feira, 19. “Eles receberam orientações pedagógicas e foram capacitados com os
cursos que vão ministrar. Também vivenciaram situações de sala de aula e o objetivo é direcioná-los com toda a
preparação”, declarou Iraci.
 
A facilitadora Camila Nascimento destacou o sentimento de felicidade com a oportunidade oferecida. “Foram dias
de muito conhecimento e aprendizado. Passamos a entender e compreender o trabalho do facilitador e

esperamos dar o nosso melhor no desempenho desta atividade”, salientou.
 
O prefeito José Ronaldo observou que muitos jovens capacitados no curso estão tendo a oportunidade do primeiro emprego. “Vocês levarão o conhecimento a outras
pessoas e também aprenderão ainda mais nesse processo. É a primeira turma de facilitadores e isso coloca vocês em uma posição especial”, considerou.
 
Também estiveram presentes na solenidade o presidente da Fundação Municipal Cultural Egberto Costa, Antônio Carlos Daltro Coelho, a secretária municipal de
Educação, Jayana Ribeiro, gerente do Instituto Paramitas, Nilton Rodrigues,  secretário nacional do Ministério do Turismo, Fábio Mota, e o secretário estadual de
Turismo, Domingos Leonelli. (Ordachson Gonçalves)  
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