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Záira Amorim

Hélder Rocha

Grito pela paz marcará encerramento da Semana Nacional de Trânsito

Proinfantil forma turma com mais de 80 professores em Parnaíba
Colação de Grau será no auditório da UFPI - Campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba, às 19 horas

Os participantes irão trajar roupas brancas para lembrar aqueles que perderam a vida em acidentes.

Osórgãosquecompõem

o Sistema Nacional de Trânsito,

como o Detran-PI, Strans e PRF

realizam no próximo domingo

(25), às 17 horas, no Mirante da

p o n t e E s t a i a d a , u m a

manifestação pacífica em

memória das vítimas de trânsito

do Piauí. O ato, intitulado “Um

grito pela paz”, marca o

encerramento da Semana

NacionaldeTrânsito2011.

Estarão presentes no

evento entidades ligadas ao

trânsito, familiares e amigos de

vítimas. Os participantes irão

trajar roupas brancas e levarão

cruzes e velas para lembrar

aqueles que perderam a vida

emacidentes.Deacordocoma

direção da Escola Piauiense de

Trânsito, o ato é uma forma de

sensibilizar a população em

favor da vida, pela valorização

davidanotrânsito.

O Programa de Formação

Inicial para Professores da

Educação Infantil (Proinfantil)

(nível médio - habilitação

magistério) forma, neste sábado

(24),maisde80professoresdarede

municipal de ensino de vários

municípios da região de Parnaíba.

O programa é uma parceira entre o

MinistériodaEducação,Secretaria

de Estado da Educação e Cultura

(Seduc)eprefeiturasmunicipais.

Com inicio em julho de

2009, através da assinatura de

acordos de participação (nº 074,

075 e 076/2009) aconteceu

inicialmente em três Agências

Formadoras (AGF), Parnaíba,

Floriano e Teresina. A AGF de

Parnaíba atendeu aos municípios

de Joaquim Pires, Caraúbas,

CaxingóeIlhaGrande, totalizando

130cursistascom48desistênciase

82aprovaçõesnofinaldocurso.
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Segundo a coordenação

estadual,oProinfantil atendeuesses

municípios habilitando os

professores em exercício na

educaçãoinfantildaredemunicipal,

que não possuíam habilitação

mínima para o exercício docente

nesseníveldeensino.

Turma: Keylla RejaneAlmeida

Melo

24/9/2011

Descerramento da placa: 9h

AGF-Iseaf

Aula da Saudade: 10h

Auditório Iseaf

ColaçãodeGrau:19hAuditório

da UFPI (Campus Ministro Reis

Veloso)

Baile de formatura: 22h

Buffet + Q Festa

OProinfantiléumcursoem

nível médio, a distância, na

Programação:

MaissobreoPrograma

modalidadeNormal.Destina-seaos

profissionais que atuam em sala de

aula da Educação Infantil, nas

creches e pré-escolas das redes

públicas, municipais e estaduais, e,

daredeprivada,semfinslucrativos-

comunitários, filantrópicos ou

confessionais-conveniadosounão,

sem a formação específica para o

magistério.

O curso, com duração de

doisanos,temoobjetivodevalorizar

o magistério e oferecer condições de

crescimento ao profissional que atua

naEducaçãoInfantil.

No Piauí o programa teve a

parceria da União/MEC -

Coordenação Nacional do

Proinfantil (CNP), Estados/Seduc -

Equipe Estadual de Gerenciamento

(EEG) e Municípios, Secretarias

Municipais de Educação que

encerrou o terceiro grupo de

Formação a Distancia com

encontros presenciais e carga

horária de 3.200 horas, distribuídas

em quatro módulos semestrais de

800horascada.

Compondo a Agência

Formadora, professores efetivos da

Rede Estadual de Ensino, sendo 1

coordenador com disponibilidade

de40h,1articuladorpedagógicoda

Educação Infan t i l , com

disponibilidade de 40h, 7

professores formadores com

disponibilidadede20h.

A Universidade Federal do Piauí

(UFPI)éresponsávelpelaformação

dosprofessoresetutores.

Coordenadoria Estadual do

Proinfantil

AmparoVeloso:32163248/32163354

AgênciasFormadoras

Teresina(08002863213)

Floriano(08002863515)

Parnaíba(08002863322)

Maisinformações:

Durante a realização da

Semana de Trânsito, que teve

início do dia 18, foram

realizadas palestras educativas

em escolas, faculdades,

empresas e hospitais de

Teresina e do interior do

E s t a d o . E s s a s a ç õ e s ,

desenvolvidas pela EPT, são

continuadas e prosseguirão

mesmo após o término das

comemorações.

“Temos um calendário

de ações que são planejadas

para todo o ano. Nós apenas

intensificamos as atividades

nesse período devido à Semana

Nacional de Trânsito. Para o

mêsdeoutubro,porexemplo,já

temos um calendário fechado”,

concluiu.
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