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NÚCLEO PEDAGÓGICO

Os professores da rede que desejem conhecer ideias
transformadoras podem participar da TEDx São Paulo, no
próximo dia 6 de junho, das 11h00 às 20h00, na Arena
Allianz, São Paulo.

Fale Conosco
Telefone (PABX): (11) 2602-1240 Correio Eletrônico: delt5@educacao.sp.gov.br
Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010
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O que é TEDx?

TED (Technology, Entertainment, Design) é uma organização
sem fins lucrativos com o objetivo de disseminar boas ideias. A
série de conferências que roda o mundo e foi criada em 1984,
na Califórnia, já teve como palestrantes personalidades como
Bil Gates e Michelle Obama.
Na TEDx São Paulo, a série de conferências realizadas pela
Fundação Sapling, dos EUA, tem apoio da Secretaria de Estado
da Educação e permite que os 300 primeiros interessados
tenham as inscrições gratuitas. A parceria ainda proporciona
que os demais servidores da Educação tenham um desconto de
70% na inscrição.
Com o tema "Educação" o evento vai receber palestras de
personalidades engajadas no assunto, como Bel Pesce, Camila
Achutti, Clóvis Barros Filho e Rodolpho Martins. Destaque para
Camila Agone, ex-aluna da rede que desenvolveu no
laboratório da escola uma pomada cicatrizante natural. Seu
projeto foi reconhecido por diversas instituições. Hoje, Camila
estuda Engenharia de Energia na UFABC.
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As 20 palestras da conferência serão combinadas com três
atrações musicais e intervalo para networking. No palco, se
apresentam Dream Team do passinho, Bruno Kioshi e Kick
Bucket, e Trio
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conferência

Titanium. Quem preferir pode

online,

via streaming,

em

link

assistir a
que

será

disponibilizado no dia do evento.
Destacamos também, o palestrante Tulio Schargel, diretor e
produtor de filmes com especialização em cinegrafia subaquática há
mais de 30 anos fazendo imagens subaquáticas e com 17
documentários realizados para TVs de vários países, teve sua vida
deliciosamente invadida pela educação ao transformar um de seus
premiados filmes em um projeto didático-cultural inovador: o Mega
Fauna, já visto por mais de 25 mil pessoas. O documentário “O

Brasil da Pré História - O Mistério do Poço Azul” de 2007, que
faz parte das caixas de DVD entregues às unidades escolares
que atendem o Ensino Médio, pelo “PROGRAMA CULTURA É
CURRÍCULO”, é sua maior realização pessoal e profissional,
com

3

prêmios

internacionais

em

Festivais

de

Filmes

Científicos, exibido em mais de 60 países e com exibição no
Brasil pelo Canal National Geographic desde fevereiro de 2011.”
Sugerimos às escolas que professores e alunos, assistam à
palestra de Tulio Schargel, com vistas a desenvolver um trabalho
interdisciplinar à partir do referido

documentário. Para facilitar o

trabalho do professor, segue em anexo, arquivo com informações
sobre o filme e sugestões para o trabalho em sala de aula, bem como
o “Caderno de Cinema do Professor” , vol.3 , onde destacamos a
entrevista da professora Sandra Haddad, educadora da rede estadual
de ensino, ambos contidos no site do Programa Cultura é Currículo/ O
Cinema vai à Escola.
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Consideramos que o evento TEDx, se constitui em uma
expressiva oportunidade de ampliação do capital cultural dos
educandos, propiciando o desenvolvimento global do aprendiz,
conforme se pede, nesses novos tempos.
Para ter acesso ao desconto, clique aqui e insira o código
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promocional EDU70.
Para saber mais, acesse a intranet da Educação
Quer ser um dos 300 premiados com inscrição gratuita? Mande
agora um e-mail para tedxsaopaulo@gmail.com

