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NOTÍCIAS:
1)
Título: Educação com Inovação – Formação Continuada no SESI Santa Catarina
Resumo: ESSE Consultoria, em articulação com a RedSOLARE Brasil, realiza formação
continuada com educadores da Escola do Serviço Social da Indústria – SESI, entidade da
Fiesc. Com o tema “Diálogos em Rede: Educação com Inovação”, o projeto referência terá
como foco a unidade escolar de Criciúma e iniciou o processo com os educadores na
Semana Pedagógica, que aconteceu no mês de fevereiro/2015.
Fonte: http://consultoriaesse.com.br/site/?p=3557
2)
Título: Sesi Escola conta com nova parceria para o ensino
Resumo: O Professores e colaboradores do Sesi Escola da região participam da Semana
Pedagógica. O evento que teve início na quinta-feira (5), segue até sábado (7). Além do
aprendizado adquirido durante os três dias, foi apresentado aos participantes uma nova
parceria realizada pela instituição com a RedSOLARE.
Fonte: http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/sesi-escola-conta-com-nova-parceria-para-oensino-13329
3)
Título: Sesi Escola conta com nova parceria para o ensino
Resumo: Professores e colaboradores do Sesi Escola da região participam da Semana
Pedagógica. O evento que teve início na quinta-feira, dia 5, segue até este sábado. Além do
aprendizado adquirido durante os três dias, foi apresentado aos participantes uma nova
parceria realizada pela instituição com a RedSOLARE.
Fonte: http://xn--cricima-b2a.com/sesi-escola-conta-com-nova-parceria-para-o-ensino/
4)
Título: Sesi Escola conta com nova parceria para o ensino
Resumo: Professores e colaboradores do Sesi Escola da região participam da Semana
Pedagógica. O evento que teve início na quinta-feira, dia 5, segue até este sábado. Além
do aprendizado adquirido durante os três dias, foi apresentado aos participantes uma
nova parceria realizada pela instituição com a RedSOLARE.
Fonte: http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2015/sesi-escola-conta-com-nova-parceriapara-o-ensino/

5)
Título: SESI adota práticas que são referência mundial na educação infantil.
Resumo: A partir de fevereiro, uma parceria entre o SESI/SC, entidade da FIESC, e a
RedSolare (que difunde as práticas da Reggio Emilia) inovará a educação infantil, trazendo
nova roupagem às práticas pedagógicas das escolas. O projeto piloto é desenvolvido na
unidade escolar de Criciúma, com 116 alunos de 1 a 5 anos de idade, desde segunda-feira
(9). O objetivo da iniciativa, segundo a gerente de Educação do SESI, Maria Tereza Cobra, é
inspirar-se nas práticas de sucesso da Reggio Emilia para aperfeiçoar as ações da entidade.
Fonte: http://fiesc.com.br/noticias/sesi-adota-praticas-que-sao-referencia-mundial-naeducacao-infantil
6)
Título: SESI adota práticas que são referência mundial na educação infantil
Resumo: A partir de fevereiro, uma parceria entre o SESI/SC, entidade da FIESC, e a
RedSolare (que difunde as práticas da Reggio Emilia) inovará a educação infantil, trazendo
nova roupagem às práticas pedagógicas das escolas. O projeto piloto édesenvolvido na
unidade escolar de Criciúma, com 116 alunos de 1 a 5 anos de idade, desde segunda-feira
(9). O objetivo da iniciativa, segundo a gerente de Educação do SESI, Maria Tereza Cobra, é
inspirar-se nas práticas de sucesso da Reggio Emilia para aperfeiçoar as ações da entidade.
Fonte: http://aindustriapelaeducacao.fiescnet.com.br/noticias/sesi-adota-praticas-que-saoreferencia-mundial-na-educacao-infantil.html
7)
Título: Sesi adota práticas que são referência mundial no ensino infantil
Resumo: As inúmeras formas de linguagem das crianças, o seu comportamento curioso e a
participação ativa dos pais são as principais características do processo de aprendizagem
disseminado pela Reggio Emilia, escola da Itália que é referência mundial em ensino infantil.
A partir de fevereiro, uma parceria entre o Sesi/SC, entidade da Fiesc, e a RedSolare (que
difunde as práticas da Reggio Emilia) inovará a educação infantil, trazendo nova roupagem
às práticas pedagógicas das escolas. O projeto piloto é desenvolvido na unidade escolar de
Criciúma, com 116 alunos de 1 a 5 anos de idade, desde segunda-feira (9).
Fonte: http://www.adjorisc.com.br/politica/sesi-adota-praticas-que-s-o-referencia-mundial-noensino-infantil-1.1534783#.VNut8SyYHIU

