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O mês de setembro é marcado pelo Dia Internacional da Alfabetização, celebrado
no dia 8. Como processo fundamental em todos os sistemas educacionais mundo
afora, a alfabetização é a força motriz do desenvolvimento de sociedades mais
justas, coesas e igualitárias. Por meio da alfabetização, indivíduos constroem suas
capacidades de leitura e escrita, ampliando seus horizontes. 

A pandemia da COVID-19 e as medidas postas pelos governos locais, em prol da
saúde pública, dificultaram e afetaram o aprendizado em todo o mundo com o
fechamento de escolas e universidades. Sendo a educação um direito universal a
ser promovido e incentivado — conforme previsto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, professores e profissionais da área
precisaram se reinventar para superar os desafios impostos, identificando e
posicionando, nessa realidade, a tecnologia como alternativa viabilizadora do
acesso à educação.

As ferramentas digitais foram fundamentais para a manutenção das atividades
letivas durante a pandemia e transformaram o método tradicional de ensino a nível
global. O ensino remoto encurtou distâncias, otimizou tempo e recursos, e foi
capaz de transformar escolas e universidades em centros de inovação.

Durante o período de restrições sociais impostas pela pandemia, o GDF garantiu a
continuidade do ensino, por meio da tecnologia, com o Programa "Escola em Casa
DF" e suas transmissões de conteúdo educativo pela televisão.

O sucesso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) demonstrou a
importância de integrarmos tecnologia e educação, não somente em situações
emergenciais, mas para avançarmos, cada vez mais, em relação ao modo em que
promovemos o saber.
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Oportunidades
Internaconais

O EAI passou a
disponibi l izar  um espaço
em seu s ite e redes sociais
para divulgar informações
sobre oportunidades
internacionais  nas áreas de
emprego,  cursos,  editais  e
premiações.  A ideia é ser
um faci l i tador do
intercâmbio prof iss ional  e
cultural  para estudantes e
prof iss ionais  da área,  com
o intuito de ampl iar  o
contato e a vivência deles
com o campo internacional .
A divulgação é feita todas
as sextas-feiras a part ir  das
17 horas.

Retomada do Circuito
das Embaixadas

No últ imo mês,  o EAI
retomou as tratat ivas do
Programa Circuito das
Embaixadas.  Uma parceria
com outras secretar ias do
Distr ito Federal ,  o
programa visa promover o
intercâmbio cultural  com
demonstrações da histór ia ,
arquitetura e gastronomia
dos países aqui
representados.  O intuito  é
promover um evento
públ ico e gratuito,  de
abertura das embaixadas à
vis itação da comunidade.

Fonte: startupi.com.br

https://bit.ly/3Bm0ma7
https://bit.ly/3FsMIFi


BOAS PRÁTICAS

Escritório de
Assuntos Internacionais

#FALEAI

Clique aqui para visualizar todas as boas práticas divulgadas em nosso site 
de acordo com nossa curadoria diária.

EAI nas mídias:

24/09 | Chile

14/09 | DF

03/09 | Paris 

Governo implementa cursos de língua de sinais para
alunos do ensino fundamental e médio

Startup in School será realizada para estudantes da
rede pública

150 “Ruas para escolas” são implementadas em Paris
para promover segurança às crianças

A Embaixada da Coreia no
Brasi l  e  o CCBB Brasí l ia
apresentam, de 28/09 a

14/10,  a Mostra de
Documentár ios Coreanos,

com quatro produções
especiais  v indas do país .

A Mostra é uma at iv idade
paralela à Encontros à

deriva:  retrospectiva Hong
Sang-soo ,  também em

cartaz.

Mostra de
Documentários Coreanos

O Museu de Arte de
Brasí l ia  (MAB) inaugurou,
no dia 17/09,  a exposição

Arte Urbana no Irã ,
promovida pela embaixada

iraniana no Brasi l .  A mostra
reúne 28 imagens

registradas pela fotógrafa
brasi le ira Maristela

Acquaviva em 2018,
quando esteve em Teerã.  A

vis itação é gratuita .
 

Exposição do Irã é
real izada no MAB

"Ruas para escolas" consiste na pedestrianização total ou parcial em torno de jardins
de infância e escolas primárias. O conceito significa devolver o acesso às ruas aos
pedestres. A ideia é tornar o caminho casa-escola mais seguro para as crianças, ao
mesmo tempo em que se combate a poluição, eliminando a passagem de veículos a
motor, sempre que possível.

Com o objetivo de despertar e desenvolver as competências empreendedoras dos
alunos da rede de ensino público do Distrito Federal, será realizada a primeira versão
regional do Startup In School (SiS). Nesse projeto, poderão participar estudantes do 9º
ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, os quais serão estimulados a
criar uma startup que melhore o dia a dia do local onde vivem. O programa é
promovido pelo Google Startup in School DF, uma parceria entre a consultoria Ideias
de Futuro, realizadora da proposta, a Google, patrocinadora desde 2015, e a Secretaria
de Educação do Distrito Federal.

O Governo do Chile está realizando um projeto piloto, desenvolvido pelo Serviço
Nacional de Pessoas com Deficiência (Senadis) em parceria com a Fundação En Señas,
para implantação de cursos de língua de sinais para alunos do ensino fundamental e
médio. A iniciativa busca gerar o aprendizado da língua de sinais chilena e da cultura
surda em alunos ouvintes, que em sua maioria dividem salas de aula com alunos
surdos, para facilitar sua comunicação e gerar impacto na convivência escolar.

Exposição leva cultura
europeia ao metrô

As estações de metrô de
Brasí l ia  exibem a exposição

Europe Readr.   Apoiada
pelo EAI em parceria com o
Metrô-DF,  27 painéis  estão

sendo exibidos nas
estações,  contendo a capa

de um l ivro,  um QR Code
de acesso a uma plataforma

on-l ine de l i teratura,  uma
citação e uma tela art íst ica

produzida por a lunos do
Centro Universitár io do
Distr ito Federal  (UDF).

 Inaugurada Praça
América Central

Costa Rica,  El  Salvador,
Guatemala,  Honduras e
Nicarágua aderiram ao

programa Adote Uma
Praça ,  da Secretar ia de

Estado de Projetos
Especiais ,  por meio do EAI .

O grupo revita l izou uma
praça local izada na QL
14/16 do Lago Sul ,  em

celebração ao seu
bicentenário de

independência.  Na ocasião,
os c inco países também

lançaram um selo
comemorativo pelos

Correios.

30/09 | ONU

UNESCO e UNODC lançam publicação sobre o
fortalecimento do Estado de direito pela educação

No dia 30/09, o evento "Fortalecer o Estado de direito através da educação: da teoria
à prática", realizado pela UNESCO e UNODC, celebrou o lançamento da versão em
português da publicação “Capacitar estudantes para sociedades justas: um guia para
professores da educação primária”. Os convidados compartilharam perspectivas sobre
a importância de construir pontes entre os setores da Justiça e da Educação, assim
como a relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 e 16
como condutores para sociedades pacíficas, justas e fortes.
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