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Alunos das turmas do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 1ª séries do Ensino

Médio do Colégio Maria Auxiliadora (CMA), de Canoas, participaram, na manhã de ontem

(23) do lançamento da Formação das Trilhas 1 e 2 do programa Educar para Inovar RS. O

programa é uma parceria entre a Rede Notre Dame, através do CMA, com a Secretaria

Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), a Secretaria Estadual de Educação,

UERGS, Junior Achievement RS (JARS) e SEBRAE.

O diretor do CMA, Vagner Paulo Maccalli, destacou que o momento é importante porque

fixa os fundamentos para a preparação do estudante para o futuro. "O Colégio Maria

Auxiliadora está antenado às tendências globais e às mudanças tecnológicas, por isso

proporciona aos jovens alunos uma experiência daquilo que eles vão encontrar no

mercado de trabalho e possibilitar que eles estejam preparados para esses novos

desafios", frisou.

Durante a aula inaugural, a coordenadora do programa Educar para Inovar RS, Nádia

Ibias, enfatizou que o foco principal e final é o aluno e o desenvolvimento de suas

habilidades nas áreas de empreendedorismo, computacional e científica. Nádia ressaltou

ainda que o propósito do programa é estruturar uma articulação entre os professores,

estudantes, escolas, o governo estadual e as entidades parceiras para promover

mudanças na educação básica. Participaram da cerimônia a diretora da Secretaria da

Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Suzana Sperry, o coordenador do programa

Educar para Inovar RS, Gilnei Arnold, e a representante da JARS, Ana Mell.
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