SIEEESP - REGIONAL ABC
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Endereço: Rua Coronel Fernando Prestes, 39 – 1º andar – Santo André - SP
Fone: 4437-1008 ou 4996-1838 e-mail: abcregional@sieeesp.com.br

ALUNOS DE INCLUSÃO - A NEUROCIÊNCIA DA APRENDIZAGEM COM
ENFOQUE NA ATENÇÃO E FUNÇÕES EXECUTIVAS.

23 de setembro de 2017, sábado, das 9h às 13h – C.H. 4 horas.
Local: Rua Coronel Fernando Prestes, 39 – 1º andar – Sala 11 – Santo André SP.
TAXA: As escolas em dia com o SIEEESP são isentas de pagamento. Para
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Lorraine ou Yvone, até dois dias anteriores
a data do curso pelos telefones 4437-1008 ou 4996-1838 ou pelos e-mails
sieeespabc@uol.com.br
ou
regionalabc@sieeesp.com.br
ou
ainda
yvone@aespabc.com.br , das 8h às 17h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O
NÃO COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a
entrega de certificado a quem não permanecer até o final do curso.
FABIOLA DOBRILLOVICH RODRIGUES: Neuropsicopedadoga clínica, com
especialização em saúde mental e educação inclusiva.
Psicopedagoga clínica.
Especialista em Psicomotricidade.
Atualização profissional em Neuropsicologia infantil pela Escola Paulista de
Medicina.
Orientadora Educacional.
Docente em cursos de pós-graduação.
Palestrante.
SÍNTESE: Pensando na importância dos processos cognitivos humanos, a
atenção e as funções executivas são habilidades fundamentais nesse processo
sendo necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas ações e
emoções. A neurociência da aprendizagem nos ajuda a entender como o
cérebro aprende e a importância das funções executivas para a vida escolar e
para vivência em sociedade. Diante disso, esse curso tem como objetivo
principal compreender o processo das habilidades associadas às funções
executivas auxiliando o professor em resultados significativos no
desenvolvimento e no desempenho escolar.
MATERIAL NECESSÁRIO: caderno de anotações e caneta.
PÚBLICO-ALVO: Educadores em geral.

