
 

 

 

 

 

 

Outubro de 2019. 

II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DA FAME 
 

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 
 

DATA: 17/10/2019 

LOCAL: Dependências da Faculdade de Medicina de Barbacena 

Nº DE VAGAS: 340 

ATIVIDADE: Palestra  

MINISTRANTE: Prof. Msc. Wolmer Ricardo Tavares 

TEMPO MÁXIMO PREVISTO: 01h15min (incluindo espaço para perguntas da platéia) 

NOTA: Neste dia haverá 02 palestras, ministradas por diferentes profissionais, 

ocorrendo a 1ª de 19h30min às 20h45min e a 2ª ocorrendo de 20h45min às 22h. 

TEMPO MÁXIMO PREVISTO: 01h15min (incluindo espaço para perguntas da platéia) 

 

� TEMA: Orgulho de ser Professor: desafios e possibilidades 

 

� OBJETIVOS 

- GERAL:  

- Demonstrar a função da Educação. 

 

- ESPECÍFICOS:  

 - Definir Aprendizagem; 

 - Descrever dicas para que a aprendizagem possa ocorrer de forma efetiva; 

 - Relatar testemunhos quanto à importância da Educação; 

 - Diferenciar Comprometimento e Envolvimento no ato Educar; 

 - Citar alguns desafios na Educação. 

  

� JUSTIFICATIVA  

O profissional de educação é como um lapidário, que transforma um diamante bruto 

em uma pedra preciosa, assim o educador faz com seus alunos e por isso a educação deve ser 

vista como a pedra angular indispensável à humanidade, construindo desta forma os ideais de 

paz, liberdade e justiça social.  
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Apesar do baixo investimento na educação e na valorização de seus profissionais, o 

professor é um profissional que exerce influência em seu aluno afetando, assim, todo o seu 

futuro, e mesmo sem o reconhecimento da sociedade, passa a ser a profissão mais importante 

desta, visto que todos os profissionais passam e/ou passaram por suas mãos. 

Dito isso, pode-se perceber que o tema “Orgulho de ser Professor: Desafios e 

Possibilidades” se encaixa para todos os inscritos neste “II Simpósio de Educação”. 

 

� EMENTA  

Definição de Educação e seus objetivos. Conceito de aprendizagem e relato de dicas para que 

a mesma ocorra de forma efetiva. Dinâmica para melhor assimilação. Relato de alguns 

testemunhos ressaltando a importância da educação e do educador. Alguns desafios 

encontrados na profissão Professor. 

 

� RECURSOS DIDÁTICOS  

- Projetor Multimídia 

- Caixa de Som e microfone. 

 

� PERSPECTIVAS E RESULTADOS ESPERADOS A PARTIR DO TRABALHO 

REALIZADO  

 

Fazer com que os participantes percebam realmente a importância da educação para a 

sociedade e do quão relevante é a função do professor, profissão esta que tira o aluno da 

alienação e o transforma em um ser crítico e protagônico e, desta forma, todo o processo 

envolvido no ato educar, que funcionará como chave mestra abrindo portas para o 

conhecimento e rompendo preconceitos e intolerâncias de qualquer natureza. 

 

 

Barbacena, 27 de agosto de 2019. 

 


