Sejam bem-vindos ao Seminário Internacional da RedSOLARE Brasil “Currículo, Continuidade e Planejamento de um Novo Ano Letivo”.
Para melhor acolhê-los, encaminhamos algumas orientações:

LOCAL DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL:
Auditório Marcos Gasparian do Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis.
Endereço: Av. Higienópolis, 996 – 3º andar.
Bairro: Higienópolis – São Paulo, SP. CEP: 01238-910

Localização no Google maps:
https://www.google.com.br/maps/place/Col%C3%A9gio+Rio+Branco/@23.5409774,46.6612818,19z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce583cd3aa4169:0xdd2141b88b7f37a6!8
m2!3d-23.5409405!4d-46.6606287

ESTACIONAMENTOS:
Se você irá ao local do evento com carro próprio, indicamos os seguintes
estacionamentos:
1- RRM ESTACIONAMENTOS (350 metros de distância do Colégio)
R. Albuquerque Lins, 1268 – Santa Cecília, São Paulo – SP.
Funcionamento de 06 às 22h – R$ 15,00 o período de 12h.
Excedente: R$ 2,00
Contato: Sr. Barbosa – (11) 97677-3885
2- SISTOP ESTACIONAMENTO (280 metros de distância do Colégio)
Rua Aracaju, 66 – Higienópolis, São Paulo – SP.
Funcionamento: 24 horas – R$ 15,00 o período de 12h.
Contato: Sr. Pedro – (11) 5049-2330

AO CHEGAR NO EVENTO, O QUE FAZER?
Ao chegar na portaria do Colégio, identifique-se como Participante do
Seminário da RedSOLARE Brasil, pegue o elevador e dirija-se ao 3º andar.
No terceiro andar, pedimos que faça o credenciamento. Lembramos que nesta
etapa, é necessário que você esteja com o documento de identificação com
foto (carteira nacional de habilitação ou identidade) em mãos. Nossa equipe irá
conferir o seu nome na lista dos participantes que estará dividida em ordem
alfabética, de forma sinalizada. Identifique a inicial do seu nome e se dirija a
mesa correspondente.
Vamos entregar no credenciamento um kit do participante e uma pulseira de
identificação. Pedimos que permaneça com a pulseira no braço até o final do
evento.
Após o credenciamento, é necessário que você esteja com o documento de
identificação com foto (carteira nacional de habilitação ou identidade) em mãos
para ter acesso aos fones de tradução simultânea.
Após passar pelo credenciamento e pegar os seus fones, dirija-se ao auditório
que fica localizado no final do corredor do 3ª andar.
*Atenção! O Auditório Marcos Gasparian possui dois andares. Caso você chegue e o 3º
andar esteja lotado, nossa equipe irá direcioná-lo para o 4º andar. Estes assentos serão
preenchidos conforme a ordem de chegada dos participantes. Caso tenha preferência em
assistir ao Seminário próximo ao palco, chegue a partir das 15 horas no local do evento
(Início do credenciamento).

Nosso Seminário Internacional inicia às 17h.
Ás 19h20min será servido um coffee-break igual no corredor dos dois andares,
3º e 4º. Este intervalo possui apenas 30 minutos. Assim, pedimos a compreensão
de todos para que façam os lanches nos corredores em que estiverem
localizados. Aqueles que estão no 3º andar pedimos para lanchar no 3º
andar e os que estão no 4º andar pedimos para lanchar no 4º andar, a fim
de otimizar o tempo de locomoção para o intervalo.

**Atenção! No auditório não é permitido a entrada com bebidas ou comidas.
Pedimos que respeitem esta política e só se dirija ao auditório após o término do
seu lanche.
A previsão de término do Seminário é às 22h.

ACESSE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
15h: Credenciamento
17h: Abertura
17h20: A Construção Coletiva da Prática Educativa em Comunidade – Reggio Emilia
18h40: Escola e Cooperação entre Pedagogistas e Professores
19h20: Intervalo para Café
19h50: A Organização Pedagógica do Ano em uma Escola: Currículo Nacional e
Projeto Pedagógico da Escola
20h30: Processos de Prefiguração, Projetação e Monitoramento dos Processos de
Aprendizagem na Escola
21h10: A Continuidade e a Pesquisa com Expressão dos Processos de
Aprendizagem na Escola
21h50: Roda de Diálogos
22h: Encerramento

***Atenção! Seu certificado será entregue ao término do evento. Fique atento.

INDICAÇÕES – ALIMENTAÇÃO:
1- Shopping Higienópolis (350 metros de distância)
AV. HIGIENÓPOLIS, 618
Funcionamento: Lojas - 10h às 22h / Alimentação 11h as 23h
http://iguatemi.com.br/patiohigienopolis/

2- Padaria Dona Deôla (350 metros de distância)
Rua Conselheiro Brotero, 1422
Funcionamento: 24 horas
http://www.donadeola.com.br/home

Desejamos um ótimo Seminário a todos!
Dúvidas: redsolarebrasil@gmail.com

